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ความพึงพอใจที่มีตอสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตในสถานศึกษา (ดงบั้งไฟ) ของนิสิต  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    วิทยาเขตอุบลราชธานี 

The Study of Satisfaction to environment and way of life of the students in     

Mahachulalongkonratchavidyalaya Ubonratchathani Campus (Dongbungfau) 

                                                               พระใบฎีกาสุพจน  ตปสีโล (เกษนคร)๑   พธ.บ.  ศษ.ม 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) ศึกษาความพึงพอใจตอสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตของนิสิตใน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตอุบลราชธานี  ๒) เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสิ่งแวดลอม

และวิถีชีวิตของนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตอุบลราชธานี กลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัย เปนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  จํานวน ๒๐๕  รูป  เครื่องมือที่ใช

ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  แบบมาตราสวนประมาณคา  ชนิด ๕ ระดับ  การวิเคราะหขอมูลดําเนินการ  โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก การแจกแจงความถ่ี  คารอยละ  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี นิสิตมีความพึงพอใจตอ

สิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง  เมื่อพิจารณารายดานพบวาในดานการเรียนการสอน  ดานอาจารยและดานวิถีชีวิตอยูในระดับนอย สวน

ในดานอาคารสถานที่ มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตโดยใชความ

แตกตางทางสถิติระดับ ๐.๐๕  

The objectives of  this research were to 1) study satisfaction of students to environment 

and live style in Mahachulalongkornrajavidyalaya Universiy,Ubonratchathani Campus 2) 

comparative the  levels satisfaction of environment and live style, this research  had divined to 

department, class, marks, distance traveling The sample groups consisted of 205 students from 

campus. Research tools were 2 copies of 5 rating scale questionnaires. Data analysis was done 

through completed computer programs. Frequency distribution, percentage, mean, standard 

deviation t-test and one way ANOVA were used for statistic analysis. The student’s satisfaction to 

environment and life style  in Mahachulalongkornrajavidyalaya University,Ubonratchathani 

Campus to find that the middle satisfied, when we are consider and find out that the learning 

and teaching, the life style are low satisfied, the main building are middle satisfied. When we are 

compare that the satisfaction are different 0.05 point 

 

 

 

 

                                                
๑

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี  
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บทนํา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๒  วิทยาเขตอุบลราชธานี  เดิมต้ังอยูที่ วัดมหาวนาราม(พระ

อารามหลวง)  ตําบลในเมือง   อําเภอเมืองอุบลราชธานี    จังหวัดอุบลราชธานี  ไดดําเนินการศึกษาเปนครั้งแรก

เมื่อ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๓๐  ภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดวิทยาเขตอุบลราชธานีไดพยายามบริหาร

จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  แตการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ  เพื่อใหทัดเทียมกับมหาวิทยาลัย

ของรัฐและเอกชนใหเปนที่ยอมรับในวงการทั่วไปน้ัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต

อุบลราชธานี  จึงตองใหความสําคัญทางดานการจัดการศึกษา  โดยเฉพาะการใหบริการดานตาง ๆ แกพระภิกษุ

สามเณรและประชาชนกลุมเปาหมาย ที่เขามาใชบริการโดยสรางความรูสึกประทับใจ  ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ ดังน้ันจาก

จํานวนนิสิตที่เขามาศึกษามีจํานวนเพิ่มมากข้ึนทุกป  อาคารเรียนมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบ

ลาชธานี  ที่ใชอยูเดิมมีเพียง  ๑  หลัง  จึงไมเพียงพอสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน และงานบริหารทั่วไป  

ทั้งไมสามารถขยาย หรือกอสรางเพิ่มเติมไดอีกตอไป 

ในปการศึกษา ๒๕๔๘    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี  ไดยาย

สถานศึกษาไปที่ ดงบั้งไฟ  ตําบลกระโสบ  อําเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งหางจากสถานที่เดิม  ๑๐ กิโลเมตร  การ

เปลี่ยนสถานที่จากวัดมหาวนารามเปนดงบั้งไฟ ซึ่งนิสิตตองศึกษาเลาเรียนในสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากเดิมรวมทั้ง

ระยะเวลา  ระยะทาง  ทําใหมีผลกระทบตอทัศนคติของนิสิตดังที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเตรียม

ยายจากวัดมหาธาตุมาที่อําเภอวังนอย  จังหวัดอยุธยา จึงไดมีการวิจัยโดย  

 พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส และคณะ  ไดศึกษาทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  ตอการยายสถานที่เรียนแหงใหม (วังนอย) พบวา นิสิสวนมากเห็นวาควรยายเมื่อสาธารณูปโภคพรอม  

สวนผลกระทบของนิสิตอันเน่ืองมาจากการยายโดยเรียงลําดับความกังวลใจ พบวา ๕ อันดับแรก  นิสิตมีความกังวล

ใจเรื่องพาหนะ  คาพาหนะเดินทาง  คาเลาเรียน/คาใชจาย  ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง  และปญหากับวัด

เดิมที่อาศัย  สวนแนวทางเพื่อลดผลกระทบ  อันเน่ืองมาจากการยายตามขอเสนอของนิสิตคือ  มหาวิทยาลัยควรมี

รถรับสงนิสิตไปกลับหรือจัดหาที่พักใหนิสิตทุกรูป/คนและมหาวิทยาลัยควรเรงประชาสัมพันธใหนิสิตทราบแผนการ

ยายที่ชัดเจน เพื่อแสดงความพรอมในการดําเนินการ๓ 

 จากความเปนมาของของปญหาและการดําเนินงานขางตน  คุณภาพการศึกษาน้ัน๔ มีความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนจุดเริ่มตนที่ทําใหสังคม  องคกร  ชุมชน  หรือระบบตาง ๆ มีคุณภาพไดน้ันมักจะ

เริ่มตนจากปจจัยพื้นฐานที่สําคัญคือ “คนมีคุณภาพ” คนคุณภาพในที่น้ีหมายถึง คนดี  คนเกงใชความดีเปนกรอบ

และใชความเกงเปนพลังขับเคลื่อนใหองคกร  ปจจัยที่ทําใหมีคนคุณภาพไดคือ การศึกษา โดยกําหนดใหมีการปฏิรูป

การศึกษาแหงชาติเปนเครื่องมือนําไปสูการจัดการศึกษาของชาติใหมีคุณภาพตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ

                                                
๒ สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,คูมือนิสิต (เอกสารอัดสําเนา ,ปการศึกษา ๒๕๕๐) ,หนา ๗ - ๑๐ 
๓ พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส และคณะ.ทัศนคติของนิสติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัยตอการยายสถานที่เรียนแหงใหม(วังนอย).  

(กรุงเทพ :โรงพิมพ  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๕ – ๖ 
๔ สมศักดิ์   ดลประสิทธิ์.คนคุณภาพ คือ คุณภาพการศึกษา.วิทยาจารย ( ๒๕๔๔), หนา ๘ - ๑๐   



 3 

การศึกษาแหงชาติ๕  ซึ่งกําหนดไววาจุดหมายของการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง

รางกาย จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณภาพ มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุข  เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวในหมวด ๖ วามาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๖  ไดกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีตามกรอบของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ซึ่งสวนหน่ึงในการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  

  ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงตองการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตตอสภาพแวดลอมในสถานศึกษาแหงใหม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยทําใหมหาวิทยาลัยรู

ขอเดนขอดอยของการใหบริการดานตางๆ และนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาการใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน อันจะนําไปสู

ความสําเร็จของการดําเนินงาน  เปนมหาวิทยาลัยที่มีการใหการจัดการศึกษาที่ดี  เปนที่พึงพอใจของนิสิตและบุคคล

ทั่วไป   จะชวยทําใหมหาวิทยาลัยดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตของนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราช

วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  จําแนกตามประเภทนิสิต สาขาวิชา  ช้ันป  คะแนนเฉลี่ยสะสม  ระยะทาง  และ

วิธีการเดินทาง 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครัง้น้ีไดทําการศึกษาในขอบเขตของประชากรและตัวแปรดังน้ี 

๑ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นิสิตในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธานี ในปการศึกษา ๒๕๕๐  จํานวน ๓๘๘ รูป กลุมตัวอยาง ไดแก นิสิตในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ในปการศึกษา ๒๕๕๐  จํานวน ๒๐๕ รูป 

๒ ตัวแปรที่ศึกษา จําแนกเปน 

 ตัวแปรตน ไดแก  ประเภท  คณะที่ศึกษา  ระดับช้ันป  คะแนนเฉลี่ยสะสม  ระยะทาง  และ วิธีการเดินทาง 

         ตัวแปรตาม  ไดแก ความพึงพอใจของนิสิตตอสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิต ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

 

 

 

 

                                                
๕ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยมหาสารคาม,รายงานการวิจัย ,การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

http://www.msu.ac.th/plan/employer.asp,  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 
๖ กองวิชาการ ,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษา 

http://www.mcu.ac.th/site/office/coll_module_download.php?filegroup_id=398,วันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 
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นิยามศัพท 

ความพึงพอใจตอสิ่งแวดลอม  หมายถึง ความรูสึกที่ดีที่บรรลุความตองการหรือความคาดหวังของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  ใน ๔ ดานคือ  การเรียนการสอน  อาคาร

สถานที่  อาจารย  และวิถีชีวิตของนิสิต 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑.เพื่อทราบความพึงพอใจตอสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตในสถานศึกษาแหงใหม(ดงบั้งไฟ) ของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒.เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา

เขตอุบลราชธานี 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ความพึงพอใจหรือความพอใจ (Satisfaction) เปนสภาวะทางอารมณ ความรูสึกทางอารมณของบุคคล ที่

เกิดข้ึนเมื่อไดรับในสิ่งที่ตองการความคาดหวัง  ดังน้ัน ความพึงพอใจจึงหมายถึง ความรูสึกชอบ พอใจและความรูสึก

ดีของบุคคลที่มีตอปจจัยหรือ องคประกอบตาง ๆ เชน สภาพแวดลอม ผลประโยชน ซึ่งถา องคประกอบเหลาน้ี

สนองความตองการของบุคคลไดอยางเหมาะสมจะมีผลทําใหเกิดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ เกิดข้ึนจากความตองการพื้นฐานของมนุษยเปนสําคัญ  ตามแนวคิดตามพฤติกรรมศาสตร มี

นักวิชาการหลายคนไดใหแนวคิดและทฤษฎีที่เปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชไวมากมาย จากการศึกษา

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของมนุษยสามารถสรุปไดวา มนุษยมักจะพยายามกระทําสิ่งตางๆ ที่สนองความ

ตองการของตนเองกอน  โดยเริ่มจากการตอบสนองความตองการทางดานรางกาย  ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

ความตองการดานสังคม  การยอมรับจากบุคคลอื่น และความสําเร็จแหงตน  โดยเมื่อไดรับสิ่งที่บําบัดความตองการ

ที่สําคัญอันหน่ึงของตนเองแลว ความจําเปนในสิ่งน้ันก็จะหมดไป จากน้ันมนุษยก็จะเริ่ม แสวงหาความตองการ

ระดับสูงตอไป  ซึ่งสอดคลองกลับทฤษฎีความคาดหวัง ซึ่งสรุปไดวา การกระทําเปนผลจากแรงจูงใจและ

ความสามารถ แรงจูงใจข้ึนอยูกับความคาดหวังที่บุคคลคาดวาผลหรือประโยชนที่จะไดรับ จะเกิดข้ึนการพยายามทํา

ในสิ่งน้ันใหสําเร็จ โดยที่แรงจูงใจภายใน คือ ความพึงพอใจที่ประสบความสําเร็จ และแรงจูงใจ  ภายนอก คือรางวัล

ที่ไดรับ และพฤติกรรมของบุคคลจะประกอบไปดวยความสามารถ ความพยายาม และการรับรูเรื่องบทบาทของตน 

มหาวิทยาลัยนอกจากจะมีบทบาทหนาที่ในการทําวิจัย ผลิตบัณฑิตและบริการดานวิชาการ  และ

ศิลปวัฒนธรรมแลว  จําเปนตองตอบสนองความตองการของสังคมในการผลิตบัณฑิตใหความตองการของสังคม ชม

ชนและทองถ่ิน นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยตองช้ีนําสังคมเมื่อสังคมเกิดปญหา  และเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงที่จะ

กอใหเกิดประโยชนตอสังคมและสําคัญที่สุด  ตองมีการเตือนสติสังคมในยาม ที่มีปญหา 
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ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยา

อุบลราชธานี ในปการศึกษา ๒๕๕๐ 

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยา

อุบลราชธานี ในปการศึกษา ๒๕๕๐ รวม ๒๐๕ รูป ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตาราง R.V. krejcie และ 

Morgan โดยใชการสุมอยางงายจากประชากร 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถาม ๒ ตอน  คือ  

ตอนที่ ๑  ขอมูลทั่วไป  

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของนิสิตทีม่ีตอสิง่แวดลอมและวิถีชีวิตทั้ง ๔ ดาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  

วิธีการเก็บขอมูล 

 การเกบ็รวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเกบ็รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง เก็บรวบรวม

ขอมูลได ๒๐๕ ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐  

 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมลู ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเรจ็รูปสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก  การแจกแจงความถ่ี  

คํารอยละ  คาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t- test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบท

ทางเดียว (One way ANOVA) เมื่อพบวามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  ๐.๐๕  แลว ทําการทดสอบความแตกตาง

ระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธีของ Scheffe 

 

 

 

 

 ๑.ประเภท 

๒.คณะที่ศึกษา 

๓.ระดับช้ันป 

๔.คะแนนเฉลี่ย

สะสม 

๕.ระยะทาง 

     ๖. วิธีการเดินทาง 

ความพึงพอใจของนิสิตตอ

สิ่งแวดลอมและวิถีชีวิต ใน ๔  

ดาน 

๑.การเรียนการสอน 

๒.อาคารสถานที ่

๓.อาจารย 

๔.วิถีชีวิต 
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ผลการวิจัย 

 ประเภท  นิสิตจํานวนมากสุดคือ  รอยละ ๗๓.๒  เปนนิสิตหลักสูตรปกติ  รองลงมารอยละ ๒๖.๘  เปน

นิสิตหลักสูตรพระสังฆาธิการ 

 ชั้นป  นิสิตจํานวนมากสุด  รอยละ ๓๐.๒  เปนนิสิตช้ันปที่ ๑  รองลงมา รอยละ ๒๗.๓  เปนช้ันปที่ ๓   

รอยละ ๒๒.๔  กับรอยละ ๒๐.๒   เปน ช้ันปที่ ๔ และ ช้ันปที่ ๒   

 คณะ นิสิตจํานวนมากสุด รอยละ  ๓๔.๑  เปนนิสิตคณะสังคมศาสตร รองลงมา รอยละ ๓๒.๒ เปนนิสิต

คณะครุศาสตร  รอยละ ๒๙.๓  กับ รอยละ ๔.๔   เปนนิสิตคณะพุทธศาสตร และคณะมนุษยศาสตร   

 คะแนนเฉลี่ยสะสม   นิสิตจํานวนมากสุด  รอยละ  ๓๙.๘  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๐๐ -  ๓.๒๕ รองลงมา  

รอยละ ๒๒.๒  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม  ๓.๒๕  ข้ึนไป รอยละ ๒๐.๓ กับรอยละ ๑๗.๕  คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๖  -  

๒.๙๙  และคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐  -   ๒.๗๕   

 ระยะทาง  นิสิตจํานวนมากสุด รอยละ ๔๒.๔  ตองเดินทางเปนระยะทาง ๑๐  -  ๑๙.๙๙  ก.ม.  รองลงมา 

รอยละ ๒๕.๙  ระยะทางนอยกวา  ๑๐ ก.ม. รอยละ ๑๙.๕   

 วิธีการเดินทาง นิสิตจํานวนมากสุดรอยละ ๕๖.๖ เดินทางมาถึงสถานศึกษาโดยการใชบริการรถรับ - สง

ของวิทยาเขต รองลงมามีจํานวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ ๑๘.๕ โดยสารรถประจําทาง  

เปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิต  

 ดานการเรียนการสอนในภาพรวม พบวา นิสิตจํานวนมากสุด รอยละ ๕๕.๖ มีความพึงพอใจนอย เมื่อ

พิจารณารายขอพบวามีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนระดับมากในเรื่องการจัดสอบวัดผล รอยละ ๓๔.๖  

หองสมุด รอยละ ๓๓.๙  การจัดหาหนังสือตําราเรียนและงานวิจัย รอยละ ๓๓.๗  นิสิตมีความพึงพอใจนอยในเรื่อง

การบริการอินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูล  รอยละ ๕๗.๖   สภาพระบบอินเตอรเน็ต รอยละ ๔๖.๘ 

 เปรียบเทียบการเรียนการสอนกับกลุมตัวแปรอิสระ พบวา ประเภทนิสิต ช้ันป  คะแนนเฉลี่ยสะสม และ

วิธีการเดินทางมาศึกษาตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกัน สวนนิสิตที่เรียนคณะตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑  โดยนิสิตคณะมนุษยศาสตรมีความพึงพอใจมากกวา คณะครุศาสตร  และ

ระยะทางจากที่พักมาศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ โดยนิสิตที่เดินทาง 

๔๐  ก.ม. ข้ึนไป  มีความพึงพอใจมากกวา นิสิตที่เดินทางนอยกวา ๑๐ ก.ม.     

 ดานอาคารสถานที่ในภาพรวม พบวานิสิตสวนมาก รอยละ ๔๔.๔ มีความพึงพอใจปานกลาง เมื่อพิจารณา

รายขอพบวามีความพึงพอใจระดับมากในเรื่องหองเรียนมีความสวางเพียงพอ รอยละ ๗๗.๖บรรยากาศในรอบ ๆ 

วิทยาเขตอุบลราชธานี รอยละ ๗๓.๗ ไมมีมลภาวะดานเสียง รอยละ ๗๒.๒  นิสิตมีความพึงพอใจนอยในเรื่องการ

บริการดานเอกสาร  ถายเอกสาร รอยละ ๕๒.๑ สถานที่ฉันภัตตาหาร  รอยละ ๔๖.๘ 

เปรียบเทียบดานอาคารสถานที่กับตัวแปรอิสระพบวา ประเภทนิสิตหลักสูตรตางกัน  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม

ตางกัน วิธีการเดินทางมาเรียนตางกัน พบวามีความแตกแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนนิสิตที่เรียน

ช้ันปตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกัน โดยนิสิตช้ันปที่ ๑ มีความพึงพอใจมากกวานิสิตช้ันปที่ ๔ สวนนอกน้ันไม

แตกตางกัน และนิสิตที่เดินทางระยะทางจากที่พักมาศึกษาตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกัน  
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ดานอาจารยในภาพรวม พบวานิสิตสวนมาก รอยละ ๓๙.๕ มีความพึงพอใจนอย  เมื่อพิจารณารายขอ

พบวามีความพึงพอใจระดับมากในเรื่องบรรยากาศในช้ันเรียนมีความเปนกันเองรอยละ๖๐.๐ทัศนะคติที่มีตอนิสิต  

รอยละ   ๕๕.๑นิสิตมีสวนรวมในการเรียนการสอน  รอยละ   ๕๔.๒ นิสิตมีความพึงพอใจนอยในเรื่องการติดตาม

ดูแลความเปนอยูของนิสิต รอยละ ๕๒.๑  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรรอยละ ๔๘.๓ 

 เปรียบเทียบดานอาจารยกับกลุมตัวแปรที่ศึกษาพบวา นิสิตที่เรียนช้ันปตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตางกัน 

และมีวิธีการเดินทางมาศึกษาตางกัน พบวามีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนประเภท

นิสิตแตละหลักสูตรน้ันพบวามีความพึงพอใจตออาจารยแตกตางกัน โดยนิสิตหลักสูตรพระสังฆาธิการมีความพึง

พอใจมากกวานิสิตหลักสูตรปกติ  สวนนิสิตที่เรียนคณะตางกันพบวานิสิตมีความพึงพอใจที่มีตออาจารยแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ โดยนิสิตคณะมนุษยศาสตรมีความพึงพอใจมากกวาคณะครุศาสตร  และนิสิตที่

เดินทางจากที่พักมาสถานศึกษาระยะทางตางกันน้ันพบวานิสิตมีความพึงพอใจตออาจารยแตกตาง  

ดานวิถีชีวิต โดยภาพรวม พบวานิสิตสวนมาก รอยละ ๕๙.๐ มีความพึงพอใจระดับนอย เมื่อพจิารณาราย

ขอพบวามีความพึงพอใจระดับมากในเรือ่งสภาพแวดลอมรอบ ๆ วิทยาเขตอุบลราชธานี และพึงพอใจนอยในเรื่อง 

การจัดกจิกรรมรวมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ รอยละ ๕๒.๗   

เปรียบเทียบดานวิถีชีวิตเปรียบเทียบกับกลุมตัวแปรที่ศึกษา พบวาประเภทนิสิต คณะตางกัน คะแนนเฉลี่ย

สะสม  ระยะทางจากที่พักมายังสถานศึกษา และวิธีการเดินทางมาศึกษาตางกัน พบวาความพึงพอใจมีความ

แตกตางกัน สวนนิสิตที่เรียนช้ันปตางกันพบวามีความพึงพอใจแตกตางกัน โดยนิสิตช้ันปที่ ๑ มีความพึงพอใจตอวิถี

ชีวิตมากกวานิสิตช้ันปที่ ๓  

 โดยภาพรวมสิง่แวดลอมและวิถีชีวิตพบวา พบวานิสิตสวนมากรอยละ ๕๐.๗๐ มีความพึงพอใจระดับปาน

กลาง  

       เปรียบเทียบสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตกับตัวแปรที่ศึกษา พบวานิสิตที่เรียนคณะตางกันมีความพึงพอใจที่มีตอ

สิ่งแวดลอมทุกดานแตกตางกัน โดยนิสิตคณะมนุษยศาสตรมีความพึงพอใจมากกวาคณะครุศาสตร และนิสิตที่เดิน

จากที่พักมาสถานศึกษาระยะทางตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกัน โดยนิสิตที่เดินทางระยะทาง ๔๐ ก.ม.ข้ึนไปมี

ความพึงพอใจมากกวานิสิตที่เดินทางระยะทาง ๑๐ - ๑๙.๙๙ ก.ม.  

วิจารณ 

ดานการเรียนการสอน พบวา ความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอการเรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับนอย   

ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากที่ต้ังของวิทยาเขตอุบลราชธานี อยูหางจากที่พักมาศึกษาเลาเรียน นิสิตจํานวนมาก ตอง

เดินทาง ๑๐  กิโลเมตรข้ึนไป ดังน้ันนิสิตจะใชเวลาในหมดไปในการเดินทาง สวนใหญแลวช่ัวโมงแรก และช่ัวโมง

สุดทายจะไดศึกษาเลาเรียนไมเต็มที่ ซึ่งปญหาใชเวลาในการเดินทางไมประสบกับนิสิตเทาน้ัน อาจารยบางทานที่ไม

มีรถยนตสวนตัว ก็ประสบปญหาเชนเดียวกัน บางวันอาจารยมาน่ังรอนิสิต  บางวันนิสิตมาน่ังรออาจารย  

โดยเฉพาะการเรียนการสอนในช่ัวโมงสุดทายดวยแลวทั้งอาจารยและนิสิตตองใชระยะเวลาในการทางก็ตองรีบ

เดินทางกลับเน่ืองจากความปลอดภัยในการเดินทาง   ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีปจจัยจูงใจ – ปจจัยคํ้าจุน การ

เสริมสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนอีกปจจัยหน่ึงคือ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตตามลําดับข้ันความตองการของมาส

โลว( maslow’s  hierarchy  of  need theory ) ที่มนุษยตองการความปลอดภัยและความมั่นคง(safety  and  
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security  needs)  เมื่อไดรับตอบสนองความตองการดานรางกายจนเปนที่พอแลวก็จะเกิดความตองการความ

ปลอดภัยและความมั่นคงตามมา ปญหารายขออยูในระดับมากไดแก นิสิตขาดตําราและเอกสารประกอบการเรียน

การสอนที่สอดคลองกับโครงสรางหลักสูตร สวนความพึงพอใจของนิสิตตอการบริการอินเตอรเน็ตมีความพึงพอใจ

นอย  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย  เจริญนนท (๒๕๔๔) ไดมีการศึกษาพบวา  ปญหาการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิยาเขตรอยเอ็ด ขอที่เปนปญหาระดับมากประเด็นสําคัญคือมหาวิทยาลัยไมมี

แหลงขอมูลขาวสารที่อํานวยตอการเรียนการสอน และงานวิจัยของ  ศกุนตลา  ทานอก และคณะ  (๒๕๔๖) ซึ่ง

พบวา ปญหาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาอยูใน

ระดับปานกลางดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก การคนควาจาก Internet  ไมสะดวก คอมพิวเตอรไม

เพียงพอ  และเอกสารตําราทางวิชาการไมเพียงพอ   

ดานอาคารสถานท่ี พบวามีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

นิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากดานความพรอมของหองเรียน  รองลงมาชอบบรรยากาศรอบ ๆ วิทยาเขต

อุบลราชธานี และไมมีมลภาวะดานเสียง  และสถานที่ต้ังปาสาธารณะประโยชนจึงมีตนไมเปนจํานวนมาก

สภาพแวดลอมเปนธรรมชาติ และต้ังอยูหางไกลจากชุมชนจึงปราศจากมลภาวะดานเสียงรบกวนสมาธิในการศึกษา

เลาเรียนจึงเปนเหตุผลที่นิสิตมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งตามทฤษฎีปจจัยจูงใจ – ปจจัยคํ้าจุน”(Motivation – 

Hygiene Theory) ปจจัยที่ชวยเสริมสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึน สภาพการทํางานเปนที่นาช่ืนชมยินดี  คุณภาพ

ของที่ทํางานและสภาพแวดลอมที่ดี  เชน มีการจัดบริเวณรมรื่น  เครื่องใชสํานักงานตาง ๆ ทันสมัย  เปนตน  สิ่ง

เหลาน้ีชวยใหบรรยากาศในการทํางานเปนที่นาพอใจ  ซึ่งเปนผลใหผูทํางานเกิดความผอนคลาย มีกําลังใจและความ

กระตือรือรนมากข้ึน  

ดานอาจารยพบวานิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับนอย ซึ่งมีความสอดคลองกับศกุนตลา  ทา

นอก และคณะ (๒๕๔๖)  ไดศึกษาเกี่ยวกับ สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา พบวาปญหาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา ตามทัศนะของนิสิต ดานอาจารยไมใชสื่อการสอนที่เราความสนใจ ขาดเทคนิคใน

การถายทอดความรูและขาดความเช่ียวชาญในเน้ือหาวิชาที่สอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอนไดแก กิจกรรมการ

เรียนการสอนไมตอเน่ือง เพราะมีกิจกรรมเสริมมาก อาจารยสงผลการสอบไมตรงเวลาและเกณฑการประเมินผลสูง

เกินไป ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก คอมพิวเตอรไมเพียงพอ การใช Internet เพื่อการเรียนรูไม

เพียงพอ และเอกสารตําราทางวิชาการไมเพียงพอ และสอดคลองกับงานวิจัยของประมวล ตันยะและคณะ(๒๕๔๖) 

ไดวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมที่เปนจริงทั้งภายนอกและภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครราชสีมา โดยใชเทคนิค  SWOT Analysis พบวาวิทยาเขตถูกจํากัดอัตรากําลัง ทําใหบุคลากรตอง

ทํางานในหลายหนาที่ เกินความสามารถและประสบการณ  มีบุคลากรทั้งสายปฏิบัติการ วิชาการและสายสนับสนุน

จํานวนไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยบุคลากรรับผิดชอบงานหลายดานและมีภาระงาน

สูง  อาจารยผูสอนสวนหน่ึงขาดความกระตือรือรน และขาดเทคนิคในการถายทอดความรู ไมมีความรูในการใช

เทคโนโลยี และการวัด ประเมินผล มักใชการสอนแบบบรรยายเปนหลัก  ไมสอดคลองกับการปฏิรูปการเรียนรู ที่

มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ   อาจารยของวิทยาเขตไมมีตําแหนงทางวิชาการ ไมมีผลงานวิจัยขาดความรูและทักษะใน
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การวิจัย  มีวุฒิการศึกษาไมหลากหลาย  และมีจํานวนไมเพียงพอ  ตองอาศัยอาจารยพิเศษจากภายนอกมาเสริมให

ครบถวน 

ดานวิถีชีวิตพบวามีความพึงพอใจตอวิถีชีวิตในภาพรวมอยูในระดับนอย จากขอมูลที่พบสาเหตุที่มี

ผลกระทบตอวิถีชีวิตของนิสิตจากการที่ยายสถานที่เดิมมาเปนดงบั้งไฟน้ัน คือการใชเวลาในการเดินทางมากข้ึนจาก

การเดินทางไป–กลับทําใหการชวยเหลือกิจกรรมของวัดที่นิสิตพักจําพรรษาอยูไมเต็มที่ และตองมีรายจายในการ

เดินทางเพิ่มข้ึน ความปลอดภัยในการเดินทาง ความมั่นคงในชีวิตประจําที่นิสิตตองอาศัยความอุปถัมภจากเจา

อาวาสและพุทธศาสนิกชนมีผลกระทบตอนิสิตคอนขางมากซึ่งสอดคลองกับธงชัย  สันติวงษ๗  กลาววา  ความพึง

พอใจ หมายถึง  ความรูสึกที่เกิดจากการที่ไดรับการตอบสนองตอความตองการของตนเองอยางดีหรือสมบูรณที่สุด 

และ มาสโลว  นําประสบการณทีไดจากการเปนนักจิตวิทยาและผูใหคําปรึกษามาเปนพื้นฐานในการเสนอทฤษฎี  ที่

อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยวาจะมีความตองการจากข้ันตํ่าสุดไปสูข้ันสูงสุด คือ ความตองการทางรางกาย ( 

physiological  needs)  ความตองการข้ันน้ีเปนความตองการข้ันพื้นฐานที่สําคัญที่สุด  เพื่อใหดํารงชีวิตอยูได เชน 

ความตองการดานปจจัยสี่  ความตองการทางเพศ และ ความตองการความปลอดภัยและความมั่นคง (safety  and  

security  needs)  เมื่อไดรับตอบสนองความตองการดานรางกายจนเปนที่พอแลวก็จะเกิดความตองการความ

ปลอดภัยและความมั่นคงตามมา  ซึ่งจะตองการความปลอดภัยและความมั่นคง  ทั้งทางรางกาย เชนตองการไดรับ

ความคุมครองปกปอง  ตองการกฎระเบียบ  กฎหมาย   

เปรียบเทียบความพึงพอใจดานการเรียนการสอนกับตัวแปรท่ีศึกษา พบวา  นิสิตที่เรียนคณะตางกัน

ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแตกตางกันอยาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ศกุนตลา  ทานอก และคณะ  

(๒๕๔๖) ซึ่งพบวาปญหาการจัดการการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา  

โดยนิสิตที่สังกัดคณะตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกัน   และสอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษสมจิต  เดช

คุณรัมย  (๒๕๔๘) ซึ่งพบวา ปญหาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทัศนะของอาจารยที่เปนพระภิกษุและฆราวาส โดยภาพรวมแตกตาง  สวนนิสิตที่มี

สถานภาพ คณะ ช้ันป  ระยะเวลาในการบวช และหลักสูตรที่ศึกษาแตกตางกัน  มีทัศนะเกี่ยวกับปญหาการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน มาศึกษาระยะทาง

แตกตางกันน้ันพบวามีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแตกตางที่แสดงถึงความพึงพอใจและต้ังเรียนของนิสิตที่

เดินทางไกลน้ันมีมากเพียงใดในการศึกษาเลาเรียนใหจบตามหลักสูตรเพื่อเปาหมายในการสําเร็จการศึกษาเปนพุทธ

ศาสตรบัณฑิต ซึ่งมาสโลว  อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยวาจะมีความตองการ คือความตองการยอมรับนับถือ ( 

esteem needs )  เปนความตองการเกียรติยศ  ช่ือเสียงความตองการการยอมรับนับถือตนเอง เคารพตนเอง  เชน  

ความตองการสัมฤทธิผล  ความตองการมีความสามารถ  ความภูมิใจในคุณภาพของงาน  ที่จะชวยใหเกิดการ

ยอมรับนับถือจากคนอื่น เชน ความมีช่ือเสียง  มีสถานภาพ  มีเกียรติยศ  การไดรับความสนใจ  การมีผูอื่นยอมตาม

การไดรับการยอมรับรับจากคนอื่น  ในประเภทน้ีอาจทําใหผูมีความตองการการยอมรับนับถือสูง   

                                                
๗ ธงชัย  สันติวงษ.พฤติกรรมองคการ : ถาศึกษาการบริหารพฤตกิรรมองคการเชิงบริหาร. (กรุงเทพ ฯ  :  ไทยวฒันาพานิช.๒๕๓๐).หนา ๓๘๙  
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เปรียบเทียบความพึงพอใจดานอาคารสถานท่ีกับตัวแปรท่ีศึกษา พบวา นิสิตที่เรียนช้ันปตางกันมีความ

พึงพอใจแตกตางกัน คงเน่ืองมาจากวิทยาเขตอุบลราชธานีไดยายมาจากวัดมหาวนาราม ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๔๘ 

การเดินทางที่ตองใชเวลามากข้ึนซึ่งนิสิตช้ันปที่ ๔  เคยศึกษาในวัดมหาวนารามซึ่งการเดินทางไป – มาสะดวกกวา 

ดังน้ันจึงมีความพึงพอใจนอยกวานิสิตช้ันปที่ ๑ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาไพโรจน (บทคัดยอ : ๒๕๔๙) 

ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของอาจารยและนิสิตตอการใหบริการสวนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  พบวา นิสิตที่สังกัดคณะตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกัน ในดานการ

อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก และการจัดสวัสดิการดานตางๆ แก

นิสิต เชน นํ้าด่ืม หองนํ้า หองสวม เปนตน นิสิตคณะพุทธศาสตรมีความพึงพอใจสูงกวาคณะอื่น ๆ  

เปรียบเทียบความพึงพอใจดานอาจารยกับตัวแปรท่ีศึกษา พบวานิสิตที่เรียนแตละหลักสูตรน้ันพบวา

นิสิตหลักสูตรพระสังฆาธิการมีความพึงพอใจมากกวานิสิตหลักสูตรปกติ อาจมาจากพระสังฆาธิการมีวัยวุฒิสูงและ

ดวยประการณที่ยาวนานจึงมีความเขาใจในระบบการเรียนการสอนของคณะสงฆจึงมีความพึงพอใจตออาจารยสูง

กวานิสิตหลักสูตรปกติผลการวิจัยดังกลาวน้ีสอดคลองกับคํากลาวของมันนและคณะ (Munn and other อางใน ปุ

ระชัย  เปยมสมบูรณ ๒๕๓๑) ที่วากระบวนการรับรูแลละการตีความของบุคคล  รวมทั้งการพัฒนาทัศนคติของ

บุคคลยอมแตกตางกันไปตามภูมิหลัง  และประสบการณของแตละบุคคลในการประเมินสิ่งที่รับรูน้ันเปนสําคัญ ดวย

เหตุน้ีแมบุคคลสองคนแมอยูในสภาพแวดลอมตางกัน  และภายใตสถานการณเดียวกันจึงมักเกิดความเขาใจและเกิด

ทัศนคติตางกันได  และนิสิตที่เดินทางจากที่พักมาสถานศึกษาระยะทางตางกันน้ันพบวานิสิตมีความพึงพอใจตอ

อาจารยแตกตางกัน  

เปรียบเทียบความพึงพอใจดานวิถีชีวิตกับตัวแปรท่ีศึกษาพบวานิสิตที่เรียนช้ันปตางกันพบวามีความพึง

พอใจแตกตางกันซึ่งมีความแตกตางดังกลาวน้ันมีสาเหตุมาจากนิสิตช้ันปที่ ๑ สามารถปรับตัวในการเดินทางและวิถี

ชีวิตในการการเดินทางมาสถานศึกษาได ซึ่งแตกตางจากนิสิตช้ันปที่ ๓ ซึ่งเคยศึกษาที่วัดมหาวนารามมากอน จึงเคย

ชินกับการเดินทางไมไกลฉะน้ันการเดินทางที่ไกลข้ึนกวาเดิมทําใหนิสิตช้ันปที่ ๓ จึงมีความพึงพอใจตํ่ากวานิสิตช้ันป

ที่ ๑ ผลการวิจัยน้ีตรงกับที่  Masslow  ไดอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของการเกิดความตองการไว ดังน้ีเมื่อความ

ตองการในข้ันหน่ึงไดรับการตอบสนอง  มนุษยก็จะมีความตองการในข้ันตอไป  ซึ่งความตองการที่ไดรับตอบสนอง

น้ันไมจําตองไดรับ  ๑๐๐  เปอรเซ็นตเต็มเสียกอน  จึงจะมีความตองการในข้ันถัดไปได  ความตองการของมนุษยจะ

ไดรับตอบสนองเพียงบางสวน และมีบางสวนจะไมไดรับการตอบสนอง  เมื่อความตองการหน่ึงไดรับการตอบสนองก็

จะมีความตองการอื่นเกิดข้ึนมาอีก  ความตองการอื่นที่เกิดข้ึนคอยเปนไป  มิใชเกิดอยางทันทวงที  เชน  เมื่อความ

ตองการ  ก. ไดรับการตอบสนองประมาณ  ๑๐  เปอรเซ็นต  ความตองการ  ข.  ก็จะยังไมปรากฏ  แตถาความตอง  

ก. ไดรับประมาณ  ๒๕  เปอรเซ็นต  ความตองการ  อาจจะปรากฏออกมา  ๕  เปอรเซ็นต  เมื่อความตองการ  ก.  

ไดรับการตอบสนองประมาณ  ๗๕  เปอรเซ็นต  ความตองการ  ข. ก็จะปรากฏออกมาเปน ๕๐  เปอรเซ็นต  เปน

เชนน้ีไปเรื่อยๆ  
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

 ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ควรพิจารณาหาแนวทางในการ

พัฒนา ในประเด็นที่นิสิตมีความพึงพอใจนอย ไดแก การบริการเอกสารการสอนและตําราเรียน การติดตามดูแลการ

เปนอยู ของนิสิตกับวัดอยูจําพรรษา  การบํารุงรักษาระบบอินเตอรเน็ตใหอยูในสภาพที่พรอมใหบริการ การจัดหา

เครื่องคอมพิวเตอรไวใหบริการอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพดวย ซึ่งในประเด็นตางๆ เหลาน้ี ถือวาเปนบริการ

พื้นฐานที่ทางมหาวิทยาลัย จะตองจัดใหบริการแกนิสิตอยูแลว 

 ๒. การที่นิสิตช้ันปที่ ๑ มีความพึงพอใจสูงกวา นิสิตที่เขามาศึกษานานกวาน้ัน เปนสิ่งที่สถาบันควรนํามา

พิจารณาหาทางแกไขใหนิสิตมีความพึงพอใจ ผูกพันกับมหาวิทยาลัยมากข้ึน ตามระยะเลาที่ไดศึกษาอยูใน

มหาวิทยาลัย แทนที่จะจบออกไปไดดวยความรูสึกที่ไมดี เพราะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย นับวาเปนสื่อบุคคลที่ชวย

ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี และลงทุนนอย 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 ๑. ควรทําการศึกษาความพึงพอใจตอมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบล 

ราชธานีจากบุคคลกลุมอื่นๆ ที่เขามาใชบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

 ๒.ควรมีการศึกษาเจาะลึกใหเห็นขอมูลที่ทําใหอาจารยและนิสิตมีความพึงพอ นอยในแตละประเด็นเพื่อจะ

ไดทําการปรับปรุงแกไขตรงประเด็นมากข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 

             ผูวิจัยขอขอบพระคุณ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผูอํานวยการ  ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกทาน ที่ใหการสนับสนุนในการเผยแพรงานวิจัยในครั้งน้ีดวย 

เอกสารอางอิง 

หนังสือ 

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสทุธ์ิ  เทคนิคการสรางเคร่ืองมือรวบรวมขอมูลสาํหรับการวิจัย.กรุงเทพฯ:จามจรุี

,๒๕๔๙ 

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสทุธ์ิ  สถิติวิเคราะหเพ่ือการวิจัย.กรงุเทพฯ:จามจุรโีปรดักท,๒๕๔๙ 

สํานักงานอธิการบดี. คูมือระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ 

:คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา  กองวิชาการ  สํานักงานอธิการบดี, ๒๕๔๗. 

           รายงานการวิจัย 

ฉวีวรรณ สุวรรณภา และคณะ. ความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร  ประกาศนียบัตร

วิชาชีพครูของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๗ 

ประมวล  ตันยะ และคณะ . ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเปนจริงท้ังภายนอกและภายในของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลยัเขตนครราชสีมา โดยใชเทคนิค SWOT Analysis เพ่ือคนหาสภาพการณท่ีเปนเชิง

โอกาส ภาวะคุกคาม จุดแข็ง และจุดออน.รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสมีา,๒๕๔๖ 
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ราชวิทยาลัยเขตรอยเอ็ด. รายงานการศึกษาคนควาอิสระการศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการศึกษา 

นอกระบบบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๔. 
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