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บทคัดย่อ
กำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรดำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จังหวัดนครรำชสีมำ มีวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ คือ เพื่อศึกษำถึงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล จังหวัดนครรำชสีมำ และเพื่อศึกษำปัจจัยที่ มีผลต่อ ผลกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล นครรำชสีมำ เป็นกำรศึกษำ
เชิงสำรวจ ใช้แบบสอบถำมในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกบุคลำกรขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลในพื้นที่ศึกษำ จำกผู้ที่มีตำแหน่งหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรพ.ศ. 2540 จำนวน 60 คน และจำกประชำชนที่อำศัย
อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบองค์กำรบริหำรส่วนตำบลในพื้นที่ศึกษำ จำนวน 400 คน ผลกำรศึกษำสรุปได้ดังนี้
ผลของกำรดำเนิน งำนและกำรปฏิบัติง ำนด้ำนกำรให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบล จังหวัดนครรำชสีมำ ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 โดยภำพรวม
อยู่ในระดับปำนกลำง คือ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนบุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่ และด้ำนงบประมำณและอุปกรณ์ที่ได้
จัดสรร โดยองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลได้ปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรโดยจัดให้มีช่องทำง/สื่อในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทั้งสื่อลำยลักษณ์อักษร สื่อภำพและ
เสียง รวมทั้งสื่อบุคคล โดยที่ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร อยู่ในระดับปำน
กลำง อีกทั้งได้ดำเนินกำรจัดประเภทข้อมูลที่ต้องเปิดเผยและเผยแพร่ให้แก่ประชำชน โดยมีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์แผนพัฒนำท้องถิ่นประจำปี กำรประกำศสอบรำคำ/ประกวดรำคำทำงอินเตอร์เน็ต กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์รำยกำรและผลจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เอกสำรงบประมำณประจำปี

ภูมิหลัง
สิทธิของสำธำรณชนในกำรรับรู้ข้ อมูลข่ำวสำรของรำชกำรถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนของประชำชนใน
สังคมประชำธิปไตยประกำรหนึ่ง กำรรับรองสิทธิสำธำรณชนในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรนั้น นอกจำกจะเป็นกำร
รับรองสิทธิขั้นพื้นฐำนที่สอดคล้องกับกำรรับเสรีภำพในกำรพูดเขียน พิมพ์ โฆษณำและสื่อสำรแล้ว กำรรับรอง
สิทธิสำธำรณชนในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร ยังถือเป็นกำรรับรองสิทธิของประชำชนในกำรที่จะ
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ตรวจสอบกำรดำเนินกำรของรัฐโดยเฉพำะในกำรดำเนินงำนของรัฐบำลและระบบรำชกำรประจำ ซึ่งจะเป็นกำร
เปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ หรือกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ ำงๆของรัฐอีก
ด้วย นอกจำกนี้ในแง่ของกลไกในกำรควบคุมตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจรัฐตำมระบอบกำรปกครอง
แบบประชำธิปไตย กำรรับรองสิทธิสำธำรณชนในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรยังถือว่ำเป็นกำรสร้ำงและ
มอบกลไกในกำรควบคุมตรวจสอบและถ่ว งดุล กำรใช้อำนำจรัฐ ให้ ไว้กับประชำชน ทั้งนี้เพื่อประชำชนจะ
สำมำรถควบคุมหรือตรวจสอบกำรดำเนินงำนของรัฐและป้องกันกำรใช้อำนำจโดยมิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภำพของตนได้ด้วยตนเอง (ชำญชัย แสวงศักดิ์, 2540: 9)
ดังนั้นกำรให้สิทธิและเสรีภำพแก่ประชำชนในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ โดยเฉพำะข้อมูลข่ ำวสำร
ของรำชกำร จึ งถือเป็ น หั ว ใจส ำคัญของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยเนื่องจำกเป็นสิ่ ง ที่ก่อให้ เกิ ด
กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรบ้ำนเมือง และตรวจสอบกำรทำงำนของภำครัฐให้เกิดควำมโปร่งใสและ
เกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริง แต่ในอดีตที่ผ่ำนมำกำรจัดระบบข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร ส่วนใหญ่จะยึดหลัก
“ปิดลับเป็นหลัก เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น ” (บัญชำ เขียวต่ำย, 2536: 2) ดังนั้นจึงทำให้ประชำชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรน้อย โดยส่วนรำชกำรมักจะอ้ำงว่ำห้ำมเปิดเผยเอกสำร เว้นแต่มีข้อยกเว้นให้เปิดเผยได้
หรือมักจะอ้ำงว่ำเอกสำรดังกล่ำวเป็น เอกสำรลับของทำงรำชกำร ซึ่งกำรที่จะได้รับอนุญำตให้รู้หรือรับทรำบ
ข้อมูลข่ำวสำรในกำรตรวจดูเอกสำร ควำมคิดเห็น ข้อวินิจฉัยต่ำงๆ ในหน่วยงำนของรัฐ ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของหัวหน้ำงำนในองค์กรนั้นๆ
เรื่องสิทธิเสรีภำพของประชำชนในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ได้มีกำรเริ่มเสนอกฎหมำยขึ้น
เป็นครั้งแรกในสมัยรัฐบำลที่มีนำยอำนันท์ ปันยำรชุน เป็นนำยกรัฐมนตรี โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุง
ระบบบริหำรรำชกำร เพื่อยกร่ำงพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรขึ้น และได้ดำเนินกำรต่อเนื่องมำอีก
สองรัฐบำล คือในสมัยที่นำยชวน หลีกภัย เป็นนำยกรัฐมนตรีครั้งแรก ต่อเนื่องมำจนถึงสมัยที่นำยบรรหำร ศิลป
อำชำ เป็นนำยกรัฐมนตรี ร่ำงพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรก็มีอันต้องตกไป เนื่องจำกกำรยุบสภำ
กระทั่ ง ถึ ง รั ฐ บำลของพล.อ.ชวลิ ต ยงใจยุ ท ธ ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ไ ด้ เ ข้ ำ สู่ ก ำรพิ จ ำรณำของสภำ
ผู้แทนรำษฎรอีกครั้งหนึ่ง และได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2540 โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2540 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน นับจำกวันที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ คือวันที่ 9
ธันวำคม 2540 เป็นต้นมำ
พระรำชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ได้ ร ะบุ เ หตุ ผ ลหรื อ เจตนำรมณ์ ใ นกำร
ประกำศใช้กฎหมำยฉบั บนี้ ไว้สำมประกำร กล่ ำวคือ เหตุผ ลประกำรแรก เพื่อให้ประชำชนมีโ อกำสอย่ำง
กว้ำงขวำงในกำรได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรต่ำงๆของรัฐ เพื่อที่ประชำชนจะสำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นและใช้สิทธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องกับควำมเป็นจริงซึ่งจะเป็นกำรส่งเสริมให้มีควำมเป็นรัฐบำล
โดยประชำชนมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนำระบอบประชำธิปไตยให้มั่นคง ประชำชนมีโอกำสรับรู้ถึงสิทธิและ
หน้ำที่ของตนอย่ำงเต็มที่ เหตุผลประกำรต่อมำ คือ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่
หน่วยงำนของรัฐไม่ต้องเปิดเผยหรือไม่อำจเปิดเผย ซึ่งเป็นกำรกำหนดเกี่ยวกับหลักกำรปฏิบัติให้ชัดเจน และ
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เหตุผลประกำรสุดท้ำย คือ เพื่อเป็นกำรคุ้มครองกำรรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่ำวสำร
ส่วนบุคคลที่อยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐ
จำกเหตุผลหรือเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ดังที่กล่ำวมำนั้นจะพบว่ำมี
หลักกำร คือ กำรเปิดเผยเป็นหลัก กำรปกปิดเป็นข้อยกเว้น ดังนั้นข้อมูลข่ำวสำรใดอยู่ในควำมครอบครองหรือ
อยู่ในควำมดูแลของหน่วยงำนของรัฐ ถือว่ำเป็นข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และได้กำหนด
ข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่ถือเป็นข้อยกเว้นไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรไว้
เป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ จะ
เปิ ด เผยมิ ไ ด้ และข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรที่ ก ำรเปิ ด เผยจะก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำยต่ อ ควำมมั่ น คงของประเทศ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ หรือควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจหรือกำรคลังของประเทศ ตลอดจนควำมเห็นหรือ
คำแนะนำภำยในหน่วยงำนของรัฐในกำรดำเนินกำรเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแม้กระทั่งข้อมูลข่ำวสำรที่เปิดเผยจะ
ก่อให้เกิดอั น ตรำยต่อชีวิตหรื อควำมปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล เหล่ ำนี้ห น่ว ยงำนของรัฐ หรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอำจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคำนึงถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยของหน่วยงำนของรัฐ
ประโยชน์สำธำรณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
ดังนั้นข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ถ้ำไม่เข้ำข้อยกเว้นดังกล่ำวที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นหน่วยงำนของรัฐที่
อยู่ในขอบเขตของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ต้องเปิดเผยได้ ซึ่งควำมหมำยของ
หน่ ว ยงำนของรั ฐ ที่อยู่ ในควำมหมำยนี้ ได้แ ก่ รำชกำรส่ ว นกลำงรำชกำรส่ ว นภูมิภ ำค รำชกำรส่ ว นท้อ งถิ่ น
รัฐวิสำหกิจ ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ศำลเฉพำะส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี องค์กรควบคุม
ประกอบวิชำชีพ หน่วยงำนอิสระของรัฐและหน่วยงำนอื่นที่กำหนดในกระทรวง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลถือเป็นองค์กรรูปแบบหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นมำจำก
นโยบำยกระจำยอำนำจกำรปกครอง ตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537
มีฐำนะเป็นนิติบุคคล ทำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรภำยในท้องถิ่นที่ตนเองรับผิดชอบ โดยมีบทบำทและอำนำจ
หน้ำที่ในกำรจัดให้มีบริกำรสำรธำรณะพื้นฐำนแก่ประชำชนในท้องถิ่น กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น โดยเปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและตรวจสอบกำร
ปฏิบั ติงำน และเป็น องค์กรหนึ่ งที่ต้องดำเนินกำรเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่ำงๆให้ประชำชน
รับทรำบ ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวดที่ 7
ซึ่งบัญญัติเรื่องกำรอำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน โดยเฉพำะเกี่ยวกับเรื่อง
กำรเปิดเผยข้อมูล ที่จะต้องมีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมำณรำยจ่ำย รำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และสัญญำ
ต่ำงๆที่มีกำรดำเนินกำร ให้แก่ประชำชนได้รับทรำบ
ปัจจุบันจังหวัดนครรำชสีมำ มีกำรปกครองในรูปแบบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลทั้งสิ้น 251 แห่ง
(สำนักงำนท้องถิ่นจังหวัดนครรำชสีมำ, 2557) ซึ่งจำกกำรดำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ในจั งหวัดนครรำชสี มำที่ผ่ ำนมำนั้ น พบว่ำ องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลหลำยแห่ ง ได้ดำเนินงำนด้ำนกำร
เผยแพร่ ข้ อมูลข่ ำวสำรเกี่ยวกับข้ อมู ลข่ำวสำรต่ำงๆ ขององค์ กำรบริหำรส่ วนต ำบลให้ แก่ บุคคลภำยนอกหรื อ
ประชำชนในท้องถิ่นให้รับทรำบ โดยมีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประกำศต่ำงๆจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เช่น
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ประกำศประกวดรำคำ ประกำศสอบรำคำ ผลกำรพิจำรณำจัดซื้อจัดจ้ำง ประกำศรับสมัครงำน เป็นต้น และกำร
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นกำรประชำสัมพันธ์ถึงนโยบำย กำรดำเนินงำนรวมถึงโครงกำรต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ให้บุคลภำยนอกหรือ ประชำชนในท้องถิ่นให้รับทรำบ ซึ่งเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำม
หลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ที่เน้นกำรบริหำรรำชกำรให้โปร่งใส โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน แต่
อย่ำงไรก็ตำม ยังพบว่ำมีองค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีกจำนวนไม่น้อย ที่ไม่ให้ควำมสำคัญในด้ำนกำรบริหำรและ
จัดกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้แก่ประชำชนในพื้นที่หรือบุคคลภำยนอกได้รับทรำบ
(มีชัย อุ่นวิเศษ, 2550: 4) ทั้งที่รูปแบบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรนั้นสำมำรถกระทำได้ผ่ำนหลำกหลำยสื่อ ไม่ว่ำจะ
เป็นผ่ำนทำงสื่อบุคคล สื่อลำยลักษณ์อักษร สื่อภำพ/เสียง หรือแม้กระทั่งสื่อสำรสนเทศ
และนอกจำกนี้แม้ว่ ำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจะได้เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรโดยผ่ำนแต่ละสื่อที่ได้
กล่ำวมำแล้วนั้น ยังพบว่ำมีปัญหำหลำยประกำรที่จะทำให้ข้อมูลข่ำวสำรเหล่ำนั้นยังไม่สำมำรถเข้ำถึงประชำชน
ได้ ตัวอย่ำงเช่น กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อบุคคล ทำโดยกำรประชุมหมู่บ้ำน จัดประชุมชี้ แจง จัดเวที
ประชำคมหมู่บ้ำน กำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นมักจะพบปัญหำว่ำ ประชำชนยังขำดกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรเข้ำร่วมประชุม ทำให้กำรเผยแพร่ข้อมูลไปไม่ทั่วถึง กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อลำยลักษณ์อักษร
อำทิเช่น กำรติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ กำรจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว ก็จะพบปัญหำว่ำ บอร์ดที่ติดประชำสัมพันธ์
นั้นตั้งอยู่ที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบล หำกต้องกำรทรำบก็จะต้องเดินทำงไป ณ ที่ทำกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล กำรจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว แม้ว่ำจะเป็นสื่อที่สำมำรถเข้ำถึงประชำชนในแต่ละหมู่บ้ำนได้ดี แต่ก็ต้อง
อำศัยงบประมำณจำนวนมำกในกำรจัดทำ หำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไม่มีงบประมำณจัดสรรให้ทำ ก็จะทำ
ให้ประชำชนอีกหลำยแห่งขำดกำรเข้ำถึงข้อมูล กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อภำพ/เสียง มีกำรจัดทำเสียง
ตำมสำย เพื่อเข้ำไปเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในแต่ละหมู่บ้ำน แต่ก็มักจะพบปัญหำว่ำ เสียงตำมสำยที่ประกำศ
ผ่ำนหมู่บ้ำนนั้ นเข้ำไปไม่ถึงหำกว่ำที่พักอำศัยอยู่ในระยะทำงที่ไกลเกินกว่ำที่เสียงตำมสำยจะส่ งถึงได้ กำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่ออินเตอร์เน็ต แม้ว่ำจะมีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นช่องทำงหนึ่งในกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร แต่ก็จะพบปัญหำว่ำ กำรจัดทำเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลยังมีไม่ครบทุกแห่ง
ดังเช่นในจังหวัดเชียงใหม่มีองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทั้งสิ้น 251 แห่ง พบว่ำมีกำรจัดทำเว็บไซต์ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลที่สำมำรถใช้งำนได้เพียงร้อยละ 70 (สำนักงำนท้องถิ่นจังหวัดนครรำชสีมำ, 2555) นอกจำกนี้
ยังขำดกำรปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้มีควำมทันสมัย ขำดกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลในบำงเรื่อง ขำดผู้ดูแล
รับผิดชอบเว็บไซต์ในกำรรับข้อร้องเรียนจำกประชำชนขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
นอกจำกปัญหำกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆแล้วนั้น ยังพบว่ำข้อมูลข่ำวสำรที่นำมำ
เผยแพร่เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรข้อมูลข่ำวสำร โดยเฉพำะ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับประกำศประกวดรำคำ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรรับสมัครงำนและยังมีปัญ หำในด้ำนของควำม
สะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูล หำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยังเกิดสภำพปัญหำกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ดังที่กล่ำวมำนี้ และยังไม่ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรไว้ให้พร้อมสำหรับประชำชนและ
ผู้ต้องกำรรับทรำบข้อมูล ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหำในกำรเข้ำถึงข้อมูล ทั้งที่สิทธิในกำรรับรู้ข้อมูลนั้นเป็นสิทธิ
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ตำมที่กฎหมำยได้กำหนดไว้และเป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ประชำชนได้รับทรำบ หำก
ประชำชนไม่มีโอกำสเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร ก็จะส่งผลให้ประชำชนขำดกำรใช้สิทธิในกำรตรวจสอบอำนำจในกำร
บริ หำรจั ดกำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล รวมทั้งขำดกำรเข้ำมำมีส่ วนร่ว มต่ำงๆในกำรดำเนินงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จำกสภำพดังกล่ำวนี้ ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำถึงกำรดำเนินงำนในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล จังหวัดนครรำชสีมำ ว่ำมีประสิทธิผลอยู่ในระดับใด มีปัจจัยใดบ้ำงที่มีควำมสัมพันธ์
กับ ระดับ กำรดำเนิ น งำนเผยแพร่ ข้อ มูล ขององค์ กำรบริห ำรส่ ว นตำบล จังหวัด นครรำชสี ม ำ เพื่อให้ กำร
ดำเนินงำนในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร มี
ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรรำชกำร เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ในกำรร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยรำชกำร อีกทั้งเป็นตำมหลักธรรมำภิบำล อันจะเกิดผลประโยชน์ส่วนรวมแก่ประเทศชำติในอนำคตสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำถึงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่ว น
ตำบล จังหวัดนครรำชสีมำ
2. เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อ กำรดำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบล จังหวัดนครรำชสีมำ

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้ทำกำรกำหนดขอบเขตประชำกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล จังหวัดนครรำชสีมำ จำก
เกณฑ์กำรแบ่งขนำดขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ดังนี้ (องค์กำรบริหำรส่วนตำบล, 2550: 3) ได้แบ่ง
ประชำกรที่จะใช้ในกำรศึกษำออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มตัวอย่ำงฝ่ำยบุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จังหวัดนครรำชสีมำ
ทั้งสิ้น จะทำกำรเลือกตัวอย่ำงจำกบุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด้วยกำรสุ่ม
ตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Sampling) โดยทำกำรเก็บตัวอย่ำงจำกผู้ที่มีตำแหน่งหน้ำที่รับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.
2540 ตำมที่ปฏิบัติงำนจริง ประกอบด้วย
- นิติกร
1 ตัวอย่ำง
- เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน
1 ตัวอย่ำง
- เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
1 ตัวอย่ำง
- เจ้ำพนักงำนพัสดุ
1 ตัวอย่ำง
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร
1 ตัวอย่ำง
- เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
1 ตัวอย่ำง
จำนวนตัวอย่ำงบุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่
6 × 10 = 60 ตัวอย่ำง
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2. กลุ่มตัวอย่ำงฝ่ำยประชำชน ที่อำศัยอยู่ในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบล จังหวัดนครรำชสีมำ จะ
ทำกำรสุ่มตัวอย่ำง จำนวน 2,620,517 คน (ข้อมูล ประกำศสำนักทะเบียนกลำง กรมกำรปกครอง เรื่อง จำนวน
รำษฎรทั่วรำชอำณำจักร แยกรำยอำยุ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557) โดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงมำจำนวน 400
คน ประมำณค่ำสัดส่วนของประชำกรโดยกำหนดให้ ระดับควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับควำม
เชื่อมั่น 95% โดยนำเอำกลุ่มตัวอย่ำงมำคำนวณโดยใช้สูตรในกำรคำนวณ Taro Yamanae (ปรีชำ ล่ำมช้ำง,
2548) ดังนี้
n=

N
1+Ne2
โดยที่ n คือ จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
N คือ จำนวนประชำกร
e2 คือ ค่ำควำมคลำดเคลื่อนของกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยกำหนดให้มีค่ำควำมคลำดเคลื่อนได้
ร้อยละ 5 ระดับควำมเชื่อมั่นที่ 0.05

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ แหล่งข้อมูลจำกภำคสนำม ที่จะทำกำรเก็บรวบรวมจำก
ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงโดยตรง เช่น บุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน ประชำชนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่ได้จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงข้ำงต้น โดยใช้กำรแจกแบบสอบถำม
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ แหล่งข้อมูลที่ได้มำจำกเอกสำร บทควำมวำรสำรต่ำงๆ
งำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์ เช่น พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร เป็น
ต้น โดยส่วนมำกรวบรวมจำกเวปไชด์ของมหำลัยวิทยำลัยต่ำงๆ และห้องสมุดมหำวิทยำลัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล ตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อกำร
วิจัยทำงสังคมศำสตร์ (Statistical Package for the Social Science) เพื่อวิเครำะห์ค่ำสถิติที่เกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่ำงบุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ใช้วิธีกำรวิเครำะห์โดยสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive
Statistic) ได้แก่ ค่ำควำมถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (Standard Deviation) นำเสนอในรูปตำรำงประกอบกำรอธิบำย
ส่วนที่ 2 เป็นคำถำมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร ใช้วิธีกำรวิเครำะห์โดยสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่ำควำมถี่ (Frequency) ร้อย
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ละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Product Moment
Correlation) เพื่อหำค่ำควำมสัมพันธ์ของตัวแปรนำเสนอในรูปตำรำงประกอบกำรอธิบำย
ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินกำรในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรจะทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่ำควำมถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard
Deviation) และใช้กำรทดสอบแบบ T-Test ในกำรหำค่ำระดับประสิทธิผล กำหนดระดับนัยสำคัญทำงสถิติที่
0.01ประกอบกำรอธิบำยในรูปตำรำง
2. กลุ่มตัวอย่ำงฝ่ำยประชำชน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ใช้วิธีกำรวิเครำะห์โดยสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive
Statistic) ได้แก่ ค่ำควำมถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (Standard Deviation) นำเสนอในรูปตำรำงประกอบกำรอธิบำย
ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร จะทำ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) และใช้
กำรทดสอบแบบT-Test ในกำรหำค่ำระดับควำมพึงพอใจ กำหนดระดับนัยสำคัญทำงสถิติที่ 0.01 ประกอบกำร
อธิบำยในรูปตำรำง

สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่มีตำแหน่งรับผิดชอบด้ำนจัดเก็บข้อมูลและกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรตำม
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ได้แก่ นิติกร เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน เจ้ำ
พนั กงำนกำรเงิ น และบั ญชี เจ้ ำ พนั ก งำนพั ส ดุ เจ้ ำพนัก งำนธุร กำร เจ้ำ หน้ ำ ที่บั นทึ กข้ อ มูล เป็น ผู้ ต อบ
แบบสอบถำม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่มีตำแหน่งรับผิดชอบด้ำนจัดเก็ บข้อมูลและ
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุอยู่ระหว่ำง 21-30 ปี รองลงมำอำยุ 31-40 ปี และอำยุ
มำกกว่ำ 41 ปี กำรศึกษำปริญญำตรี รองลงมำกำรศึกษำต่ำกว่ำปริญญำตรี และ กำรศึกษำปริญญำตรี ตำแหน่งที่
ปฏิบัติงำนสูงสุด คือ เจ้ำพนักงำนธุรกำร รองลงมำเป็นนิติกร เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีกับเจ้ำพนักงำนพัสดุ
และเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล ระยะเวลำปฏิบัติงำนนำนที่สุด คือ 4-6 ปี รองลงมำเป็น ระยะเวลำปฏิบัติงำน 1-3 ปี
และระยะเวลำปฏิบัติงำน 7 ปี ขึ้นไป
ปัจจัยด้ำนกำรปฏิบัติงำนมีผลต่อกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำ วสำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล จังหวัดนครรำชสีมำ จำแนกด้ำนกำรปฏิบัติงำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำก คือ ได้มีกำรกำหนดให้กำร
ดำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเป็นนโยบำยสำคัญขององค์กำร รองลงมำ คือ ได้เชื่อมโยงระบบข้อมูลข่ำวสำร
กับฐำนข้อมูลของหน่วยงำนอื่นๆ ได้จัดทำแผนงำนและโครงกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำข้อมูลข่ำวสำร และได้
จัดระบบข้อมูลและจัดบัญชีแยกประเภทข้อมูลที่สำมำรถเปิดเผยได้และข้อมูลที่ไม่อำจเปิดเผยได้ ตำมลำดับ
ยกเว้นด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับปำนกลำง คือ ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในกำรจัดเก็บ จัดระบบแยกประเภทข้อมูล
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ข่ำวสำรและจัดทำดรรชนีเพื่อกำรค้นคว้ำ และได้จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลงำนตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรเป็นกำร
เฉพำะ เช่น นิติกร เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์แผนนโยบำย เป็นต้น
ด้ำ นบุ ค ลำกร/เจ้ ำ หน้ ำ ที่ พบว่ ำ อยู่ ใ นระดั บ มำก คื อ มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถด้ ำนคอมพิ ว เตอร์
รองลงมำ คือ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเป็นอย่ำงดี สำมำรถ
จำแนกข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และไม่ต้องเผยแพร่ตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ได้ดำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
อย่ำงสม่ำเสมอ และมีกำรจัดเก็บข้อมูลที่จะทำกำรเผยแพร่ไว้อย่ำงเป็นระบบ ตำมลำดับ ยกเว้นด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ย
อยู่ในระดับปำนกลำง คือ ได้รับกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร และจำนวนเจ้ำหน้ำที่เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนงบประมำณและอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรร พบว่ำ อยู่ในระดับมำก คือ เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรเงินและกำรคลังดีมีกำรจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเพียงพอ รองลงมำ คือ มีกำรจัดสรรเครื่องคอมพิว เตอร์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเพียงพอ มีกำรจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเหมำะสม มีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆอย่ำงเหมำะสม มีกำรจัดสรร
งบประมำณในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมู ลข่ำวสำรอย่ำงเพียงพอ และมีกำรจัดสรรงบประมำณด้ำน
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรได้ถูกต้องและตรงตำมเวลำที่กำหนด ตำมลำดับ
กำรปฏิบั ติงำนตำมตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับช่องทำง/สื่อในกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำร จำแนกสื่อลำยลักษณ์อักษร พบว่ำ มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมู ลข่ำวสำรในวำรสำร รองลงมำเป็น กำร
ประชำสัมพัน ธ์ข้อมูล ข่ำวสำรโดยจั ดทำแผ่ นผ้ำ มีกำรประชำสั มพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรโดยจัดทำแผ่นป้ำยติด
ประกำศ (แผ่นโปสเตอร์) มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรโดยจัดทำจดหมำยแจ้งข่ำว และมีกำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรโดยจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ขนำดใหญ่ (Cut out) มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรโดยจัดทำ
ใบปลิว มีกำรประชำสั มพัน ธ์ข้อมูล ข่ำวสำรโดยจัดทำแผ่ นพับ และ มีกำรประชำสั มพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรใน
หนังสือพิมพ์ ตำมลำดับ
จำแนกสื่อภำพและเสียง พบว่ำ มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรโดยจัดทำเว็บไซต์ขององค์ก ำร
บริหำรส่วนตำบล รองลงมำ คือ มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงเสียงตำมสำยของหมู่บ้ำน มีกำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรโดยรถยนต์ติดเครื่องขยำยเสียงประชำสัมพันธ์ตำมหมู่บ้ำน มีกำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรในรำยกำรวิทยุ และมีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรโดยจัดโฆษณำทำงโทรทัศน์ ตำมลำดับ
จำแนกสื่อบุคคล พบว่ำ มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรโดยกำรจัดประชุมหมู่บ้ำน รองลงมำ คือ มี
กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรโดยผู้นำชุมชน และมีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จำแนกกำรจัดประเภทข้อมูลที่ต้องเปิดเผย/เผยแพร่ พบว่ำ มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แผนพัฒนำ
ท้องถิ่นประจำปีให้ประชำชนรับทรำบ และมีกำรจัดทำสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นรำยเดือนและเผยแพร่บน
เว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองลงมำ มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เอกสำรงบประมำณประจำปีให้
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ประชำชนรั บทรำบและ มีกำรเผยแพร่ป ระชำสัมพันธ์กำรจัดหำพัสดุให้ ประชำชนรับทรำบ มีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์รำยกำร/ผลจัดซื้อจัดจ้ำงให้ประชำชนรับทรำบ มีกำรจัดทำเอกสำร สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อประเภท
อื่นเพื่อประชำสัมพันธ์รำยระเอียดโครงกำรและรำคำกลำงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และมีกำรประชำสัมพันธ์กำหนด
วั น เวลำที่ จ ะตรวจรั บ งำนจ้ ำ งเหมำก่ อ สร้ ำ งให้ ป ระชำชนรั บ ทรำบ และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ มี ก ำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์รำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรท้องถิ่นให้ประชำชนรับทรำบ ตำมลำดับ
ตอนที่ 2 ประชำชนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบล จังหวัดนครรำชสีมำ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ประชำชนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จังหวัดนครรำชสีมำ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี รองลงมำอำยุ 41-50 ปี อำยุ 31-40 ปี และอำยุ
มำกกว่ำ 51 ปี กำรศึกษำปริญญำตรี รองลงมำต่ำกว่ำมัธยม ปวช./เทียบเท่ำอนุปริญญำ และ ปริญญำตรีขึ้นไป
อำชีพสูงสุด คือ ลูกจ้ำง/พนักงำนบริษัทเอกชน รองลงมำรับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย รับจ้ำงทั่วไป
และเกษตรกร รำยได้สูงที่สุด คือ 10,001-15,000 บำท รองลงมำคือ 5,001-10,000 บำท รำยได้ต่ำกว่ำ 5,000
บำท รำยได้ 15,001-20,000 บำท และรำยได้ 20,000 บำทขึ้นไป ระยะเวลำที่อำศัยนำนที่สุด คือ 15 ปีขึ้นไป
รองลงมำคือ 10-15 ปี อำศัยน้อยกว่ำ 5 ปี และอำศัย 5-10 ปี
ควำมถี/่ ช่องทำงที่ได้รับสื่อ พบว่ำ 3-4 ต่อสัปดำห์ คือ อินเตอร์เน็ต รองลงมำ กำรจัดกำรประชุมต่ำงๆ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน/ประธำนชุมชน น้อยที่สุด คือ ป้ำยประชำสัมพันธ์ขนำดใหญ่ 3-4 ต่อเดือน คือ จดหมำยแจ้ง
ข่ำว/เอกสำรจำกทำงรำชกำร รองลงมำ วิทยุ /โทรทัศน์เสียงตำมสำยของหมู่บ้ำน กำนัน /ผู้ใหญ่บ้ำน/ประธำน
ชุมชน และน้อยที่สุด คือ หนังสือพิมพ์/วำรสำร เดือนละ1 ครั้ง คือ ป้ำยประชำสัมพันธ์ขนำดใหญ่ รองลงมำ คือ
แผ่นป้ำยติดประกำศ/แผ่นผ้ำ กับ หนังสือพิมพ์/วำรสำร เพื่อนบ้ำน/ญำติพี่น้อง และน้อยที่สุด คือ กำรจัดกำร
ประชุมต่ำงๆ ไม่เคยได้รับเลย คือ กำรจัดกำรประชุมต่ำงๆ รองลงมำ คือ แผ่นพับ/ใบปลิว กำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน/
ประธำนชุมชน วิทยุ/โทรทัศน์ และน้อยที่สุดอินเตอร์เน็ต
ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จังหวัด
นครรำชสีมำ จำแนกด้ำนกำรปฏิบัติ อยู่ในระดับปำนกลำง คือ เห็นว่ำข้อมูลข่ำวสำรที่เผยแพร่มีควำมถูกต้อง
รองลงมำ คือ ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้ ท่ำนเห็นว่ำข้อมูล
ข่ำวสำรที่เผยแพร่มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์และทันสมัย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรเป็น
ระยะๆอย่ำงสม่ำเสมอและประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลมีกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนทั่ วไป องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ในภำรกิจ
ต่ำงๆที่รับผิดชอบดำเนินกำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรทุกวันอย่ำงต่อเนื่อง และ กำร
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลต้องเสียค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนบุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่ อยู่ในระดับปำนกลำง คือ เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
เหมำะสมกับงำนรองลงมำ คือ เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรเป็ น อย่ ำ งดี จ้ ำหน้ ำที่ ที่ป ฏิบั ติง ำนมีก ำรจัด เก็บ ข้อมูล ที่จะท ำกำรเผยแพร่ไ ว้อย่ำ งเป็น ระบบ และ
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรมีจำนวนเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน
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ด้ำนงบประมำณและอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรร อยู่ในระดับปำนกลำง คือ มีกำรจัดสรรงบประมำณใน
กำรดำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเพียงพอ รองลงมำ คือมีกำรจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเหมำะสม เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
มีประสิทธิภำพดี และ มีกำรจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
อย่ำงเพียงพอ
ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อต่อกำรให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จังหวัดนครรำชสีมำ จำแนกสื่อลำยลักษณ์อักษร อยู่ในระดับปำนกลำง คือ มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
โดยจัดทำจดหมำยแจ้งข่ำว รองลงมำ มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรโดยจัดทำแผ่นป้ำยติดประกำศ (แผ่น
โปสเตอร์) มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรโดยจัดทำแผ่นพับ/ใบปลิว มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรโดย
จัดทำแผ่นผ้ำ มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรในหนังสือพิมพ์ และมีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรใน
วำรสำร
จำแนกสื่อภำพและเสียง อยู่ในระดับปำนกลำง คือ มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงเสียง
ตำมสำยของหมู่ บ้ ำ น รองลงมำ มี ก ำรประชำสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรโดยรถยนต์ ติ ด เครื่ อ งขยำยเสี ย ง
ประชำสัมพันธ์ตำมหมู่บ้ำน มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรโดยจัดทำเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรในหนังสือพิมพ์ และ
มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรในรำยกำรวิทยุ ตำมลำดับ ยกเว้น กำรประชำสัมพันธ์/ประกำศในรำยกำร
โทรทัศน์ อยู่ในระดับน้อย
จำแนกสื่อบุคคล อยู่ในระดับปำนกลำง คือ มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรโดยผู้นำชุมชน
รองลงมำ มีกำรประชำสั ม พัน ธ์ข้ อมูล ข่ ำวสำรโดยเจ้ำ หน้ำที่ ขององค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นตำบล และมีกำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรโดยกำรจัดประชุมหมู่บ้ำน
กำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ ได้รับกำรยอมรับ ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ/ควำมเพียงพอของเจ้ำหน้ำที่
และด้ำนงบประมำณและอุปกรณ์ที่ได้รับกำรจัดสรร มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำร
ให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในจังหวัด นครรำชสีมำ อย่ำงมีนัยสำคัญที่ 0.01
และได้รับกำรปฏิเสธ ที่ว่ำ ประสิทธิผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบล และประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในจังหวัดนครรำชสีมำ อยู่ในระดับไม่ต่ำ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01

อภิปรายผล
จำกผลกำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรดำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลในจังหวัดนครรำชสีมำ สำมำรถอภิปรำยผลกำรศึกษำวิจัย ได้ดังนี้
กำรดำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในจังหวัดนครรำชสีมำ
จำกกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ โดยรวมนั้นอยู่ ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดในด้ำนกำรปฏิบัติงำน
ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 พบว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ได้ปฏิบัติงำน
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ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรโดยมีกำรจัดช่องทำง/สื่อในกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทั้งสื่อลำยลักษณ์อักษร สื่อภำพและเสียง รวมทั้งสื่อบุคคล โดยองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ในจังหวัดนครรำชสีมำ ได้กำรจัดช่องทำง/สื่อลำยลักษณ์อักษรโดยกำรจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ เช่น จดหมำยแจ้ง
ข่ำว แผ่นพับ ใบปลิว แผ่นป้ำยติดประกำศ (แผ่นโปสเตอร์) และป้ำยประชำสัมพันธ์ขนำดใหญ่ (Cut out) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ มีชัยอุ่นวิเศษ (2550) ที่ศึกษำเรื่องกำรวิจัยและพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล : กรณีศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบึง
ทวำย อำเภอเต่ำงอย จังหวัดสกลนคร ที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ เป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ซึ่งพบว่ำกำรใช้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโดย
ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ในกำรประชำสัมพันธ์นั้น เป็นกำรกระตุ้นให้ประชำชนสนใจและเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลและสนใจในกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบึงทวำยมำกขึ้น
ส่วนกำรจัดช่องทำง/ สื่อภำพและเสียง มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงเสียงตำมสำย
และผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต โดยมีกำรประกำศสอบรำคำ ประกวดรำคำทำงอินเตอร์เน็ตและกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์รำยกำร/ผลจัดซื้อจัดจ้ำงให้ประชำชนรับทรำบ ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ ชุติมำ อินทร
ประเสริฐ (2544) ที่ทำกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรเรื่อง แนวทำงกำรบริหำรงำนให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนอินเทอร์เน็ต : ศึกษำเฉพำะกรณีขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล จังหวัดสมุทรปรำกำร ได้ผล
กำรศึกษำว่ำ ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีควำมสนใจและต้องกำรนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำน เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรให้บริกำรประชำชน และจำกกำรศึกษำของ กนกวรรณ สมนำ (2549) เรื่อง ประสิทธิผลของกำร
ติดต่อสื่อสำรในองค์กำรผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร : กรณีศึกษำกรมกำรปกครอง
กระทรวงมหำดไทย ที่พบว่ำ กำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ในกำรติดต่อสื่อสำรนั้น ข้อมูลข่ำวสำรที่
ได้รับสำมำรถช่วยในกำรบริหำรและปฏิบัติงำนได้มำก
สำหรับกำรจัดช่องทำง/ สื่อบุคคล มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรโดยผู้นำชุมชนเจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และกำรจัดประชุมหมู่บ้ำน ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของมีชัย อุ่นวิเศษ (2550)
ที่ศึกษำเรื่องกำรวิจัยและพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล: กรณีศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบึงทวำย อ.เต่ำงอย จ.สกลนคร ที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง
เพื่อให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ซึ่งดำเนินกำรใน
รูปแบบของกำรจัดประชุมแกนนำกำรจัดประชุมชี้แจง กำรจัดเวทีประชำคมหมู่บ้ำน และกำรจัดประชุมรับฟัง
ควำมคิดเห็น ส่งผลให้ประชำชนได้รับกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรเปิดเผยข่ำวสำรมำกขึ้น ทั้งนี้เพรำะ
ประชำชนมีควำมตื่นตัวและเข้ำร่วมเสนอควำมคิดเห็นในกำรแสวงหำแนวทำงกำรมีส่วนร่วมที่เหมำะสม
นอกจำกนี้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลในจังหวัดนครรำชสีมำ ยังได้ดำเนินกำรจัดประเภทข้อมูลที่ต้อง
เปิดเผย/เผยแพร่ให้แก่ประชำชน โดยมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แผนพัฒนำท้องถิ่นประจำปี กำรประกำศ
สอบรำคำ/ประกวดรำคำทำงอินเตอร์เน็ต กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์รำยกำร/ผลจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเผยแพร่
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ประชำสัมพันธ์เอกสำรงบประมำณประจำ ปี กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรจัดหำพัสดุ กำรจัดทำเอกสำร สื่อ
สิ่งพิมพ์หรือสื่อประเภทอื่นเพื่อประชำสัมพันธ์รำยระเอียดโครงกำรและรำคำกลำงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำร
ประชำสัมพันธ์กำหนดวันเวลำที่จะตรวจรับงำนจ้ำงเหมำก่อสร้ำง กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนประจำปี และกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์รำยงำนทำงกำรเงินให้ประชำชนรับทรำบ ซึ่งก็เป็นไปตำม
บทบัญญัติของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540
ในส่วนของประชำชนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบล จังหวัดนครรำชสีมำ พบว่ำ
ประชำชนมีพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อลำยลักษณ์อักษร สื่อภำพและเสียง รวมถึง
สื่อบุคคลในระดับปำนกลำงค่อนไปทำงต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของพรสุรีย์ ชุมเกษียร(2544) ที่ศึกษำ
เรื่องระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิ บัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.
2540: กรณีศึกษำสำนักงำนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สำขำสันกำแพง ที่ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำร
สนองตอบของสำนักงำนที่ดินอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยปำนกลำงค่อนไปทำงต่ำ เนื่องจำกมีข้อจำกัดในกำรเปิดเผย
ข้อมูลซึ่งมีทั้งข้อมูลที่เปิดเผยได้และไม่สำมำรถเปิดเผยได้และผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ ประชำชนมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรใช้สื่อ/ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมลำดับ ดังนี้ สื่อบุคคล
ประชำชนมีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำงค่อนไปทำงสูง โดยมีควำมพึงพอใจต่อกำรทำงกำรประชำสัม พันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงผู้นำชุมชน เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล และกำรจัดประชุมหมู่บ้ำน สำหรับ
สื่อลำยลักษณ์อักษร ประชำชนมีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง โดยมีควำมพึงพอใจต่อกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรโดยใช้จดหมำยแจ้งข่ำว แผ่นป้ำยติดประกำศ (แผ่นโปสเตอร์) แผ่นผ้ำ ป้ำยประชำสัมพันธ์ขนำดใหญ่
(Cut out) และแผ่นพับตำมลำดับ ส่วนสื่อภำพและเสียง ประชำชนมีควำมพึงพอใจในระดับค่อนข้ำงต่ำ โดย
ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรโดยกำรใช้เสียงตำมสำยของหมู่บ้ำน กำรใช้รถยนต์ติด
เครื่องขยำยเสียงประชำสัมพันธ์/ประกำศตำมหมูบ่ ้ำน กำรประชำสัมพันธ์/ประกำศในรำยกำรวิทยุ เว็บไซต์ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต และกำรโฆษณำทำงวิทยุ และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ
มัลลิกำ เบ็ญจกุล (2552) ที่ได้ศึกษำถึงประสิทธิผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำร
บริ ห ำรส่ ว นตำบลในจั ง หวัดเชีย งใหม่ พบว่ำ ประสิ ทธิผ ลของกำรดำเนินงำนและกำรปฏิบัติ งำนด้ ำนกำร
ให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 อยู่ในระดับปำนกลำง โดยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้ปฏิบัติงำน
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรโดยจัดให้มีช่องทำง/สื่อในกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทั้งสื่อลำยลักษณ์อักษร สื่อภำพและเสียง รวมทั้งสื่อบุคคล โดยที่ประชำชนมีควำมพึง
พอใจต่อกำรให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อบุคคลอยู่ในระดับปำนกลำงค่อนไปทำงสูง ส่วนสื่อลำย
ลักษณ์อักษรมีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง และสื่อภำพและเสียงมีควำมพึงพอใจในระดับค่อนข้ำงทำงต่ำ
อีก ทั้ ง ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด ประเภทข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งเปิ ด เผยและเผยแพร่ ใ ห้ แ ก่ป ระชำชน โดยมี ก ำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์แผนพัฒนำท้องถิ่นประจำปี กำรประกำศสอบรำคำ/ประกวดรำคำทำงอินเตอร์เน็ต กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์รำยกำรและผลจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เอกสำรงบประมำณประจำปี
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จะเห็นได้ว่ำ โดยรวมกำรดำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในจังหวัด
นครรำชสีมำ ได้มีกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำ วสำรของรำชกำรทั้งมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อลำยลักษณ์อักษร สื่อภำพและเสียง รวมทั้งสื่อบุคคลสอดคล้องกับกำรศึกษำของ อดิศรำ
เกิดทอง (2546) ที่ศึกษำเรื่องควำมมีประสิทธิผลในกำรให้บริกำรสำธำรณะของเทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ ที่ว่ำ สื่อ
ประชำสัมพันธ์ที่ประชำชนให้ควำมสนใจและสำมำรถเข้ำถึงประชำชนได้ดี คือ ผู้นำชุมชน วิทยุกระจำยเสียง
เสียงตำมสำยของเทศบำล และหนังสือพิมพ์
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร เป็นกฎหมำยที่ส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อระบบรำชกำรไทย ที่ต้องปรับตัวให้เข้ำกับ
บทบัญญัติของกฎหมำย ซึ่งกำหนดให้ “หน่วยงำนของรัฐ” มีหน้ำที่ “เปิดเผย” ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน
ดังนั้ นจึ งต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมรอบคอบและโปร่งใสมำกขึ้น โดยพระรำชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดให้
หน่วยงำนของรัฐทั้งในส่วนกลำงและส่วนภู มิภำคนำไปปฏิบัติ รวมถึงองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ซึ่งเป็น
หน่วยงำนที่มีควำมใกล้ชิดประชำชนอย่ำงมำก รวมทั้งเป็นจุดที่มีควำมสำมำรถให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่
ประชำชนได้โดยสะดวกอย่ำงไรก็ตำม กำรนำพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรไปปฏิบัตินั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
หลำยปัจจัย ซึ่งจำกกำรศึกษำกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ใน
จังหวัดนครรำชสีมำ โดยรวมแล้วพบว่ำมีปัจจัยที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนดังนี้ ปัจจัยด้ำนกำรปฏิบัติงำนโดยที่
องค์กำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลได้กำหนดให้ กำรดำเนินงำนด้ำนเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรเป็นนโยบำยส ำคัญของ
องค์กำร มีกำรจัดเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลงำนตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรเป็นกำรเฉพำะเช่น นิติกร เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
นโยบำยและแผน เป็นต้น มีกำรจัดทำแผนงำนและโครงกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำข้อมูลข่ำวสำร ตลอดจนจัดระบบ
ข้อมูลและจัดบัญชีแยกประเภทข้อมูลที่สำมำรถเปิดเผยได้ และข้อมูลที่ไม่อำจเปิดเผยได้ นอกจำกนี้ยังได้ใช้
คอมพิวเตอร์ในกำรจัดเก็บ มีกำรจัดระบบแยกประเภทข้อมูลข่ำวสำรและจัดทำดรรชนีเพื่อกำรค้นคว้ำ รวมถึง
กำรเชื่อมโยงระบบข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลกับฐำนข้อมูลของหน่วยงำนอื่นๆ ส่วนปัจจัย
ด้ำนบุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน มีกำรจัดเจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์และมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรมำปฏิบัติงำนซึ่งบุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่
สำมำรถจำแนกข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และไม่ต้องเผยแพร่ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรได้อย่ำง
ถูกต้อง มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร มีดำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจนมีกำรจัดเก็บข้อมูลที่จะทำกำรเผยแพร่ไว้อย่ำงเป็นระบบ อีกทั้งกำรที่
เจ้ำหน้ำที่ได้รับกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
และกำรมีจำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนเหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน ซึ่งสอดคล้องกับพรสุรีย์ ชุมเกษียร (2544)
ที่ศึกษำ เรื่องระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
พ.ศ. 2540: กรณีศึกษำสำนักงำนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สำขำสันกำแพง พบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อระดับควำมพึง
พอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรประกอบด้วย ปัจจัยทำงด้ำน
ประสิ ทธิภ ำพกำรให้ บริ กำรข้อมูล ข่ำวสำรของส ำนักงำนที่ดิน ปัจจัยเกี่ยวกับควำมรู้ควำมเข้ ำใจในกำร
ดำเนินงำนและกฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติของเจ้ำหน้ำที่
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ส่วนปัจจัยด้ำนงบประมำณและอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรนั้น เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรเงินและกำรคลังเป็นอย่ำงดี มีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเพียงพอ มีกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงถูกต้องและตรงตำมเวลำที่กำหนด
รวมถึงกำรจั ดสรรงบประมำณในกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนมีกำรจัดสรรเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเพียงพอและกำรจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อให้กำรดำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ซึ่งสอดคล้องกับ
นวพร แสงหนุ่ม (2544) ศึกษำเรื่องประสิทธิผลในกำรดำเนินงำนองค์ก ำรบริหำรส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่
ที่พบว่ำปัจจัยด้ำนกำรหำและกำรใช้งบประมำณที่ดีส่งผลให้กำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลใน
จั งหวัดเชีย งใหม่มีป ระสิ ทธิผ ล และยั งสอดคล้ องกับงำนวิจัยของ มั ล ลิ กำ เบ็ญ จกุล (2552) ที่ ได้ศึกษำถึ ง
ประสิทธิผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่
พบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย ปัจจัยด้ำนกำรปฏิบัติงำน รองลงมำคือด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ควำมเพียงพอของเจ้ำหน้ำที่ และด้ำนงบประมำณและอุปกรณ์ที่ได้รับกำรจัดสรร ดังนั้นกำรกำหนดนโยบำย
ของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจะต้องมีควำมชัดเจนสำมำรถนำมำปฏิบัติงำนได้ มีกำรวำงแผนพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งต้องมีกำรจัดสรรงบประมำณและวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในกำรดำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ

ข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรดำเนินงำนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลในจังหวัดนครรำชสีมำ สำมำรถนำมำเป็นข้อเสนอแนะผลกำรวิจัย ได้ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในกำรจั ดเก็บ จัดระบบแยกประเภทข้อมูลข่ำวสำรและ
จัดทำดรรชนีเพื่อกำรค้นคว้ำ และได้จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลงำนตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรเป็นกำรเฉพำะ เช่น
นิติกร เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์แผนนโยบำย เป็นต้น องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ยังขำดวิธีกำรที่ดีจะทำให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรได้ แม้ว่ำจะมีกำรใช้สื่อที่สำมำรถเข้ำถึงที่พักอำศัยของประชำชน เช่น
เสียงตำมสำย แต่ก็พบสภำพปัญหำว่ำช่วงเวลำในกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล โดยผ่ำนทำงเสียงตำมสำยไม่สอดคล้องกับช่วงเวลำที่ประชำชนส่วนใหญ่สำมำรถรับฟังได้ และขำดกำร
ประสำนงำนกันระหว่ำงหน่วยงำนภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ยังไม่มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของประชำชน องค์กำรบริ หำรส่ ว นตำบล จังหวัดนครรำชสี มำ ควรปฏิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง มีกำรใช้ช่องทำง/สื่อประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำยในกำรดำเนินงำนเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลข่ำวสำรสำมำรถเข้ำถึงประชำชนในพื้นที่ได้อย่ำงทั่วถึง และควรเปิดโอกำสให้
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรกำหนดรูปแบบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อจะได้ตรงต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนอย่ำงแท้จริง
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2. ด้ำนบุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่ ได้รับกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และจำนวนเจ้ำหน้ำที่เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน ยังไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร
ประชำชน เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอ เจ้ำหน้ำที่ยังขำด
แนวทำงและควำมชั ดเจนตลอดจนขำดควำมรู้ค วำมเข้ำ ใจในกำรดำเนิ น งำนเผยแพร่ ข้อ มู ล ข่ ำ วสำรตำม
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร นอกจำกนี้ยังพบว่ำเจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
โดยเฉพำะด้ำนกำรใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรดังนั้น ผู้บริหำรควรต้องกำหนดเป็นนโยบำยสำคัญ
โดยกำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลงำนตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรเป็นกำรเฉพำะ และจัดเจ้ำหน้ำที่ที่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจตลอดจนมีสำมำรถมำปฏิบัติงำน อีกทั้งควรมีกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน เพื่อเพิ่มควำมรู้
ทักษะและควำมชำนำญในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ำเสมอ และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนหลังจำกได้รับ
ฝึกอบรมเป็นระยะอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมต่อกำรให้บริกำรประชำชน
3. ด้ำนงบประมำณและอุปกรณ์ที่ได้จัดสรร มีกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ได้ ถู ก ต้ อ งและตรงตำมเวลำที่ ก ำหนดยั ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ควำมต้ อ งกำรของประชำชน และ มี ก ำรจั ด สรร
งบประมำณในกำรด ำเนิ น งำนด้ำ นกำรเผยแพร่ ข้ อมู ล ข่ ำวสำร โดยเฉพำะเครื่ องคอมพิว เตอร์ที่ ใ ช้ใ นกำร
ดำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรมีจำนวนน้อย จึงทำให้เกิดปัญหำในกำรจัดเก็บและจัดประเภทข้อมูลข่ำวสำร
ตลอดจนกำรจัดทำดรรชนีค้นคว้ำข้อมูลข่ำวสำร และสถำนที่จัดเก็บข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องเผยแพร่แก่ประชำชนมี
ควำมคับแคบ ทำให้ไม่สะดวกในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณที่เกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้เพียงพอและเหมำะสม มีควำมรวดเร็วทันต่อกำรใช้งำน ตลอดจนมีกำร
จัดสรรงบประมำณสำหรับพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ที่ที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร นอกจำกนี้ควรจัดหำ
อุปกรณ์โดยเฉพำะคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีจำนวนเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน มีกำรสนับสนุนโปรแกรม
ต่ำงๆในกำรจัดเก็บข้อมูลและกำรทำดรรชนีค้นหำข้อมูล ควรจัดให้มีอำคำรหรือสถำนที่แสดงข้อมูลข่ำวสำรของ
องค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลเป็ น กำรเฉพำะ และมี พื้น ที่ที่ ส ำมำรถให้ บ ริ กำรข้อ มูล ข่ ำวสำรแก่ป ระชำชนได้
โดยสะดวกเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนในพื้นที่ได้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรมีกำรศึกษำเปรียบเทียบกำรดำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในพื้นที่ต่ำงๆ เพื่อทรำบถึงปัจจัย
กำรดำเนินงำน และประสิทธิผลดำเนินงำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่หลำกหลำยยิ่งขึ้น

