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ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหการบริการสาธารณะ 
ของนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย 

 

นายธงรบ  ขุนสงคราม 
มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย 

 
บทคัดยอ 

 การวิจยัคร้ังนี ้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหการ
บริการสาธารณะของนกัศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 2) เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับการ
ใหการบริการสาธารณะของนักศึกษาวิชาทหารวามีการบริการในเรื่องใดบาง และ 3) เพื่อทราบ
ความพึงพอ ใจของประชาชนในเขตพื้นทีอํ่าเภอเมือง จงัหวัดบุรีรัมย ตามตัวแปรตาง ๆ ประชากร
กลุมตัวอยาง ไดแก ประชากรมหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวดั
บุรีรัมย จํานวน 350 คน ในการเกบ็รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจาก
ผูเชี่ยวชาญวเิคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ใชสถิติคารอย
ละและคาเฉลีย่    ผลการวิจัยพบวา  
  1.  ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 350 ฉบับ สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 184 คน คิดเปน
รอยละ 52.6 และเพศหญิง จาํนวน 166 คน คิดเปนรอยละ 48.0 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  
มีอายุระหวาง 20 - 29 ป จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 48.0 รองลงมามีอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 
118 คน คิดเปนเปนรอยละ 33.7 สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 199 คน คิดเปน
รอยละ 56.9 รองลงมาระดับอนุปริญญา/เทียบเทา จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 14.3 เปนนกัเรียน/
นักศึกษา จํานวน 241 คน คดิเปนรอยละ 68.9 รองลงมารับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 44 
คน คิดเปนรอยละ 12.6 และมีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 51.4 
รองลงมาไมระบุอาชีพ จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 20  
  2.  ผลการวิเคราะหเกีย่วกับการใหบริการสาธารณะของนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย สวนใหญเปนผูที่เคยทราบกจิกรรมการใหการบริการสาธารณะของนกัศึกษาวิชา
ทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบรีุรัมย มีจํานวน 255 คน ไมทราบมากอนหนานี้ จํานวน 95 คน กรณีที่
ทราบทราบจากกิจกรรมที่นกัศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดกระทําและปรากฏแก
สาธารณะ จํานวน 115 คน ทราบจากแผนพับ/ใบปลิว จาํนวน 42 คน ทราบจากสื่อวทิยุ/โทรทัศน 
จํานวน 63 คน และทราบจากสื่อประชาสัมพันธอ่ืน ๆ จาํนวน 35 คน     
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 3.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหการบริการสาธารณะของนักศึกษาวชิา 
ทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบรีุรัมย ในดานการประสานงาน อยูในระดบัมาก  ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการใหการบริการสาธารณะของนกัศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  
ในดานการปฏิบัติหนาที่ อยูในระดับมาก ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหการบริการ
สาธารณะของนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบรีุรัมย ในดานบุคลิกภาพและการปรับตัว  
อยูในระดับมาก ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหการบริการสาธารณะของนักศกึษา
วิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย ในดานความรับผิดชอบและความสําเร็จของงาน อยูในระดับ
มาก ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหการบริการสาธารณะของนักศึกษาวชิาทหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ในดานความคาดหวังตอบทบาทของนักศกึษาวิชาทหาร อยูในระดับ
มาก  ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเตมิของประชาชน ประชาชนอยากใหนกัศึกษาวิชาทหารมี
การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริการสาธารณะใหมากยิ่งขึ้น รองลงมาคือ อยากใหเพิม่ชวงเวลาใน
การติดตอส่ือสารใหมากกวานี้ และตองการใหมีการจดักจิกรรมการใหการบริการสาธารณะใหมาก
ขึ้น  
 

คําสําคัญ:  การใหการบริการสาธารณะ, ความพึงพอใจ  
 

ABSTRACT 

  The objectives of this research were 1) to study people’s satisfaction to public 

service of Buriram Rajabhat University soldier trainee students, 2) to know 

information about what public services of soldier trainee students were, and 3) to 

know the satisfaction of people in Muang district, Buriram province. The subjects 

comprised 350 persons in Buriram Rajabhat University (BRU) and Muang district 

areas, Buriram province.  The data were collected through the questionnaire which 

was statistically analyzed with SPSS for Windows consisting of percentage, mean and 

standard deviation. The findings were as follows: 

  1.  All 350 questionnaire respondents that there were 184 samples that were 

mostly male (52.6%) and 166 that were female (48.0%) with reference to the age, 168 

samples were mostly 20-29 years of age (48.0%); 118 were less than 20 years of age 

(33.7%). About the education,199 samples were mostly educated in bachelor’s degree 

(56.9%); 50 in diploma/equivalence to diploma (14.3%); Conceming the 

occupation,241 samples were mostly students; (68.9%); 44 civil servants/non-

government employees (12.6%) and 2 private company employees (0.6%).With regard 
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to incomes, 180 samples mostly earned less than 5,000 bath a month (51.4%); 72 did 

not mention incomes (20.0%) 

  2.  the results analysis about of BRU soldier trainee students public 

services.there were 255 samples knew about the activities of BRU soldier trainee 

students’public services but 95 did not. 115 knew about the activities of BRU soldier 

trainee students’ public services that had been served; 42 from brochures/leaflets; 63 

from radio/television, and 35 from other media.  

    3.  People’s satisfaction to public service of Buriram Rajabhat University 

soldier trainee students about coordination was at ‘much’ level, about the duty at 

‘much’ level, about personality and adjustment at ‘much’ level, about responsibility 

and work achievement at ‘much’ level, and about expectation to soldier trainee 

students’ roles at ‘much’ level. Concerning people’s further suggestions and opinions, 

they wanted soldier trainee students to give more information of public services, add 

more periods of contact, and hold more activities of public services.  
 

บทนํา 
 หนวยฝกนกัศกึษาวิชาทหารจังหวดัทหารบกบุรีรัมย (2550) ไดกลาวไววา อุดมการณ
นักศึกษาวิชาทหาร คือ น. น้ําหนึ่งใจเดียว ศ. ศึกษาดี มีความรู คูคุณธรรม ท. ทําความดี เพื่อตอบ
แทนคุณแผนดิน โดยมีนโยบายการฝกนกัศึกษาวิชาทหาร (นศท.) คือ มุงเนนการฝกตามโครงการ
ศูนยฝกนกัศึกษาวิชาทหารแข็งขัน สถานศึกษารวมใจ มุงไปสูมาตรฐานเดยีวกนั รณรงคเร่ืองการ
แตงกายของนกัศึกษาวิชาทหารใหเปนไปตามระเบียบกองทัพบก รณรงคใหรูรักสามัคคีในหมูคณะ 
และรณรงคในเรื่องการตรงตอเวลา 
 ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาทัง้ของรัฐและเอกชน มีการเปดการเรียนการสอนในหลักสตูร 
ที่หลากหลายแลวแตผูตองการศึกษาตอจะเลือกเรียนไดตามความสนใจ และความถนัดของตน 
ภาระหนาที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง ไมเพียงแตเพื่อใหไดมีนักศกึษามาเรียนสามารถ
เรียนจบการศกึษาไปไดเทานั้น แตตองใหบณัฑิตเหลานั้น เปนบณัฑิตที่มีคณุภาพ รวมทั้งมี
คุณธรรมจริยธรรมตอตนเองและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเปนสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ
สถาบันหนึ่ง ที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรู มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อออกไปรับใช
สังคมและชุมชน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ไดทําการเปดการเรียนการสอนมาตั้งแต ป พ.ศ. 2515 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑติใหมีคณุลักษณะพึงประสงค โดยเสริมสรางและฝกฝนไดเปนผูมี
ปญญามีความรูที่ถูกตองแทจริงเชนเดยีวกบัเหตุผล มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกไข
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ความขัดแยงตาง ๆ ได ยอมรับความคิดเห็นผูอ่ืน ซ่ึงเปนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสรางคนได 
สามารถพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของตนเองและสังคมไดอยางสอดคลองกับสภาพความตองการ
ภายใตเงื่อนไขขอจํากัดตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา มีความใฝรูสามารถนําองคความรู
สมัยใหมมาประยุกตใชกับสภาพทองถ่ินของสังคมไดอยางเหมาะสมกบัปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ที่วา “เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน” และการศึกษาวชิาทหารเปนสวนหนึ่งของการ
เรียนการสอนของนักศึกษาที่มีความรัก มีความสามารถที่จะศึกษาวิชาทหาร อีกทัง้ยังเปนภารกจิ
หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย ที่ตองทําหนาที่ประสานงานระหวางหนวยฝกนักศึกษาวิชา
ทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย และนักศึกษาวิชาทหาร 
 การศึกษาวิชาทหารทําใหนกัศึกษาไดเรียนรูและฝกฝนตนเอง ใหมคีวามเสียสละ มีความ
สามัคคี มีความรักในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ และกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของหนวยฝก
นักศึกษาวิชาทหาร รูจักอทุิศตนเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวมและพัฒนาทองถ่ิน รูจักใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชนและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหดียิ่งขึน้ และใหความชวยเหลือดานการบริการ
สาธารณประโยชน    
  บทบาทของนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย นอกจากจะเปนกําลังพลสํารองที่
พรอมรับใชชาติและปกปองผืนแผนดินไทยไวดวยชีวิตแลว การใหบริการสาธารณะหรือการ
บําเพ็ญประโยชนตอสังคมสวนรวมนั้นกเ็ปนอีกประการหนึ่งของนักศึกษาวิชาทหารที่จะตอง
ปฏิบัติ ตามที่ไดบัญญัติไวในกฎขอที่ 3 วา “นักศกึษาวิชาทหารตองประพฤติตนเปนสุภาพชน 
เสียสละเพื่อสังคมสวนรวม พรอมที่จะบําเพ็ญกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสาธารณะไดทุกเมื่อ” 
ถือเปนสิ่งสําคัญอีกประการของนักศึกษาวชิาทหารที่จะตองประพฤติปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับ
หมอบหมาย ไมวาจะเปนจากหนวยงาน หรือแมแตหมูบานชุมชน ตราบจนกระทั่งประชาชนที่ขอ
ความอนุเคราะหมาใหชวยเหลือ ในปจจบุันนักศกึษาวชิาทหารมหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย สังกัด
หนวยฝกนกัศกึษาวิชาทหารจังหวดัทหารบกบุรีรัมย ไดมีบทบาทตอสังคมเปนอยางยิ่ง โดยจะเหน็
ไดจากการทํากิจกรรมบําเพญ็ประโยชนตอสาธารณะในรูปแบบของกจิกรรมหรือโครงการตาง ๆ 
อาทิ กิจกรรมโครงการ “นักศึกษาวิชาทหาร รวมใจสานสายใยระหวางวัย” กิจกรรมโครงการ 
“นักศึกษาวิชาทหาร รวมใจสานสายใย พี่เพื่อนอง” กิจกรรมโครงการ “พี่สอนนอง” ณ ศูนยฝก
สถานศึกษาวชิาทหารในแตละศูนยฝกฯ กิจกรรมโครงการ “นักศกึษาวิชาทหาร รวมใจภักดี ทํา
ความดีถวายในหลวง” กิจกรรมเดินเทิดพระเกยีรติ “วันแมแหงชาติ 12 สิงหามหาราชินี” กิจกรรม
เดินเทดิพระเกยีรติ “วันเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช” กิจกรรมโครงการ “พลิกฟนผืน
ปาดวยพระบารมี” กิจกรรม “โครงการอํานวยความสะดวกดานการจราจร” กิจกรรมโครงการ 
“บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกยีรติ” ฯลฯ 
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  จากบทบาทของนักศึกษาวิชาทหารที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนตอการใหการบริการสาธารณะของนกัศึกษาวิชาทหาร และเพื่อหาขอมูล
เกี่ยวกับการใหการบริการสาธารณะของนกัศึกษาวิชาทหารวามีการบริการในเรื่องใดบาง เพื่อเปน
แนวทางนําไปพัฒนาบทบาทนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบรีุรัมย ใหมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยการศกึษาตามลําดับดังนี ้
  1.  ขั้นวางแผนเพื่อสรางแบบสอบถาม  
       ผูวิจัยไดวางแผนในการสรางแบบสอบถามตามขั้นตอนดังนี ้  
                ขั้นที่ 1  ศึกษาบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จากเอกสาร ตํารา และ
ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดเบื้องตน 
       ขั้นที่ 2  ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหการบริการสาธารณะของนกัศึกษา
วิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภฏัรีรัมย 
       ขั้นที่ 3  รวบรวมขอมูลที่ไดจากขัน้ที่ 1 และขั้นที่ 2 มากาํหนดบทบาท เพื่อที่จะจัดทํา
แบบสอบถาม รวมทั้งรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานการบริการสาธารณะ 
ของนักศึกษาวชิาทหารมหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมยดวย 
  2.  ขั้นการสรางแบบสอบถาม  
       ผูวิจัยนาํขอมูลที่ไดในขั้นการวางแผนมาสรางแบบสอบถาม เพื่อใชเปนเครื่องมือ 
ในการวิจัย โดยใชแบบสอบถามชนิดปลายปดและปลายเปด เพื่อวดัความความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหการบริการสาธารณะของนักศึกษาวชิาทหารจังหวดัทหารบกบุรีรัมย 
โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน เพื่อใชกับกลุมตัวอยางดังตอไปนี ้
                ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของประชากรกลุมตวัอยาง 
                 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกบัความพึงพอใจของประชาชนตอการใหการบริการ 
สาธารณะของนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบรีุรัมย 
       ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
  ผูวิจัยไดดําเนนิการตรวจสอบแบบสอบถามที่สรางขึ้นดังนี้ 
  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนตอการใหการบริการสาธารณะของนกัศึกษา
วิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย ไดตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวจิัย โดยการตรวจสอบ 
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแจกแบบสอบถามใหประชากรกลุมตัวอยาง  
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และขอรับคืนดวยตนเอง 
 การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะหหาคาสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
และผูวิจยักําหนดแผนขอมูลดังตอไปนี ้
  1.  วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ 
แลวนําเสนอขอมูลเปนตารางแสดงจํานวนและคารอยละ (Percentege) 
  2.  วิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และประชาชนในเขต
พื้นที่อําเภอเมอืง จังหวดับุรีรัมย ตอการใหบริการสาธารณะของนกัศกึษาวิชาทหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  3.  วิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ดวยการแจกแจงความถี่หาคารอยละ  
(Percentage) และพรอมสรุปความคิดเหน็และขอเสนอแนะของประชากรมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บุรีรัมย และประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวดับรีุรัมย เกี่ยวกับการใหการบริการสาธารณะ
ของนักศึกษาวชิาทหารมหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย 
 เกณฑการแปลความหมายของคะแนน 
  เพื่อใหการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับความเปนจริง  
ผูวิจัยจึงกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยดังนี ้
              4.50 - 5.00  หมายถงึ  อยูในระดับมากที่สุด 
  3.50 - 4.49  หมายถึง  อยูในระดับมาก  
  2.50 - 3.49  หมายถึง  อยูในระดับปานกลาง 
  1.50 - 2.49  หมายถึง  อยูในระดับนอย  
  1.00 - 1.49  หมายถึง  อยูในระดับนอยที่สุด 
 

ผลการวิจัย  
 การศึกษาวิจยัความพึงพอใจของประชาชนตอการใหการบริการสาธารณะของนกัศึกษา
วิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย ผลจากการศึกษาวจิัยเปนดังนี ้ 
  1.  ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 350 ฉบับ สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 184 คน คิดเปน
รอยละ 52.6 และเพศหญิง จาํนวน 166 คน คิดเปนรอยละ 48.0 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  
มีอายุระหวาง 20 - 29 ป จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 48.0 รองลงมามีอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 
118 คน คิดเปนเปนรอยละ 33.7 สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 199 คน คิดเปน
รอยละ 56.9 รองลงมาระดับอนุปริญญา/เทียบเทา จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 14.3 เปนนกัเรียน/
นักศึกษา จํานวน 241 คน คดิเปนรอยละ 68.9 รองลงมารับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 44 



 
 

756 

−

X

−

X

−

X

−

X
−

X

คน คิดเปนรอยละ 12.6 และมีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 51.4 
รองลงมาไมระบุอาชีพ จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 20  
  2.  ผลการวิเคราะหเกีย่วกับการใหบริการสาธารณะของนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย สวนใหญเปนผูที่เคยทราบกจิกรรมการใหการบริการสาธารณะของนกัศึกษาวิชา
ทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบรีุรัมย มีจํานวน 255 คน ไมทราบมากอนหนานี้ จํานวน 95 คน กรณีที่
ทราบทราบจากกิจกรรมที่นกัศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดกระทําและปรากฏแก
สาธารณะ จํานวน 115 คน ทราบจากแผนพับ/ใบปลิว จาํนวน 42 คน ทราบจากสื่อวทิยุ/โทรทัศน 
จํานวน 63 คน และทราบจากสื่อประชาสัมพันธอ่ืน ๆ จาํนวน 35 คน     
 3.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหการบริการสาธารณะของนักศึกษาวชิา 
ทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบรีุรัมย ในดานการประสานงาน อยูในระดบัมาก (     = 4.09 ) ระดับ 
ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหการบริการสาธารณะของนกัศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย ในดานการปฏิบัติหนาที่ อยูในระดับมาก (     = 4.18 ) ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหการบริการสาธารณะของนักศึกษาวชิาทหารมหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ใน
ดานบุคลิกภาพและการปรบัตัว อยูในระดับมาก (   =4.12 ) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหการบริการสาธารณะของนักศึกษาวชิาทหารมหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ในดานความ
รับผิดชอบและความสําเร็จของงาน อยูในระดับมาก (        = 4.15 ) ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหการบริการสาธารณะของนักศึกษาวชิาทหารมหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ใน
ดานความคาดหวังตอบทบาทของนักศึกษาวิชาทหาร อยูในระดบัมาก (    = 4.11 )    
 

สรุปผลการวิจัย 
  จากการวิเคราะหขอมูล ที่ไดจากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ตอการใหบริการ
สาธารณะของนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกบุรีรัมย ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปไดดังนี ้
  1.  ความคิดเหน็ประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และประชาชนทั่วไปในเขตพืน้ที่
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย มคีวามพึงพอใจตอการใหการบริการสาธารณะของนกัศึกษาวิชาทหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย อยูในระดับมาก และอยากใหนักศกึษาวชิาทหารมีการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการบริการสาธารณะใหมากยิ่งขึน้ อยากใหเพิ่มชวงเวลาในการติดตอส่ือสารใหมากกวานี้ 
และตองการใหมีการจัดกิจกรรมการใหบริการประชาชนใหมากขึน้  
  2.  ขอมูลเกี่ยวกับการใหการบริการสาธารณะของนกัศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย มีดังนี้ ดานการประสานงาน ดานการปฏิบัติหนาที่ ดานบุคลิกภาพและการปรบัตัว ดาน
ความรับผิดชอบและความสําเร็จของงาน และดานความคาดหวังตอบทบาทของนักศึกษาวิชาทหาร  
 3.  ความพงึพอใจของประชาชนตอการใหการบริการสาธารณะของนกัศึกษาวิชาทหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ในดานการประสานงาน ดานการปฏิบัติหนาที่ ดานบุคลิกภาพและการ
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ปรับตัว ดานความรับผิดชอบและความสําเร็จของงาน ดานความคาดหวังตอบทบาทของนักศึกษา
วิชาทหาร อยูในระดับมาก    
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหการบริการสาธารณะของนกัศึกษา 
วิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย โดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก สามารถนํามาอภิปราย
ผลไดดังนี ้
 1.  ดานการประสานงาน โดยภาพรวมแลวอยูในระดบัมาก อาจสืบเนื่องมาจากการประ 
สานงานหรือการติดตอขอรับบริการของประชาชนมีความสะดวกไมยุงยาก และชวงเวลาในการ
ติดตอขอรับบริการนั้น มีความเหมาะสมกบัความตอการของประชาชน จึงทําใหความพึงพอใจของ
ประชาชนในดานการประสานงานนี้อยูในระดับที่มาก   
 2.  ดานการปฏิบัติหนาที่ ปรากฏวาประชากรมหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย และประชาชนใน
เขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย มีความพึงพอใจในเรื่องของความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ได รับ
มอบหมายมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะนกัศึกษาวิชาทหารมีความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติหนาที ่มี
ความเต็มใจทีจ่ะชวยเหลือและพรอมที่จะใหบริการอยางเต็มที่  
 3.  ดานบุคลิกภาพและการปรับตัว ในดานบุคลิกภาพและการปรับตัวอยูในระดับมาก โดย
ภาพรวมแลวประชากรมหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย และประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย มีความพึงพอใจในเรื่องของการมีลักษณะการเปนผูนําของนักศึกษาวิชาทหาร  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะงานบริการสาธารณะตางๆที่นักศึกษาวิชาทหารไดปรากฏสูสายตาของประชาชน 
จึงทําใหประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับที่มาก 
  4.  ดานความรบัผิดชอบและความสําเร็จของงาน เมื่อพิจารณาแลวอาจเห็นไดวาในดานของ
ความรับผิดชอบและความสําเร็จของงานนั้น ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยูในระดับที่มาก 
โดยภาพรวมแลวประชาชนจะมีความพึงพอใจในเรื่องของความรับผิดชอบตอหนาที่มากที่สุด อาจ
เปนเพราะการปฏิบัติตัวของนักศึกษาวิชาทหารเปนบุคคลที่มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา  
มีความรับผิดชอบตอหนาที ่           
 5.  ดานความคาดหวดัตอบทบาทของนักศึกษาวิชาทหาร ประชาชนสวนใหญนั้นตองการ
ใหนกัศึกษาวชิาทหารมีการบริการสาธารณะใหมากยิ่งขึน้ จึงเปนสิ่งจําเปนที่นักศกึษาวิชาทหาร 
จะตองปฏิบัตติอไปในอนาคต 
  6.  ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ สวนใหญประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และ
ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดบรีุรัมย มีขอเสนอแนะในเรื่องการประชาสัมพันธควรมี
มากกวานี้ และเปนสิ่งจําเปนที่นักศกึษาวชิาทหารจะตองจัดใหมี เพราะจะมีผลชวยใหการบริการ
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สาธารณะของนักศึกษาวิชาทหาร ไดเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป และยังใหขอเสนอแนะอกีวา 
ระยะเวลาในการติดตอส่ือสารนอยเกนิไป และควรจะมีการจัดกิจกรรมการใหบริการประชาชน 
ใหมากกวานี้  
 

ขอเสนอแนะ 
  จากผลการวิจยัขางตนแสดงใหเห็นวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหการบริการ
สาธารณะของนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบรีุรัมย ในระดบัที่ดี และเห็นดวยอยางยิ่ง 
วาเปนประโยชนตอสังคม ซ่ึงทั้งนี้หากไดมีการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพดานภาพลักษณที่ม ี
ในปจจุบนัใหเปนที่รูจักของสังคม จะทําใหนักศกึษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนผูที่ไดรับ 
ยกยองและมีเกียรติในสังคมมากขึ้น ทั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้
  1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
       1.1  ตองมีการประชาสัมพันธใหมากขึน้ เพื่อที่จะทําใหประชาชนไดรูจักในนามของ 
นักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบรีุรัมย   
       1.2  ตองเพิ่มระยะเวลาในการติดตอส่ือสารใหมากขึ้นกวาเดิม เพื่อใหตรงตามความ
ตองการของประชาชน  
       1.3  ตองมีการจัดกจิกรรมการใหการบริการสาธารณะอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
  2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยัตอไป 
       2.1  ระยะเวลาในการดําเนินการมีจํากัด ควรมีการกําหนดขอบเขตดานระยะเวลา  
ใหชัดเจน 
       2.2  การศึกษาวิจยั ควรทําการศึกษาวิจยัในหวัขอที่เกีย่วกับเรื่องที่เปนปจจุบัน  
เพราะเปนเรื่องที่นาสนใจและเปนประโยชนตอสังคม 
       2.3  ผูวิจัยจะตองศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการศกึษาวจิัยใหละเอียดรอบครอบ  
เพื่อจะไดไมเกดิความผิดพลาดในการศึกษาวิจัย 
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