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54601744 : สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและเอกชน 
คาํสาํคญั: การบริการการศึกษา / ความคาดหวงัและความพึงพอใจ 

สัจจา  โสภา :  ความคาดหวงัและความพึงพอใจนกัเรียนต่อการบริการทีศูนยเ์ตรียมความพร้อม
ภาษาองักฤษและคณิตศาสตร์.  อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ:  ผศ.ดร.พิทกัษ ์ ศิริวงศ.์  126  หนา้. 
  
 การคน้ควา้อิสระครังนีมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจนกัเรียนต่อ
การบริการทีศูนยเ์ตรียมความพร้อมภาษาองักฤษและคณิตศาสตร์ตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คือ 
ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะกายภาพ และกระบวนการ
บริการ ประชากรทีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนประจาํภาคการศึกษาที 1/2557 จาํนวน 282 คน เครืองมือที
ใชว้ิจยัเป็นแบบสอบถามทีมีค่าความเชือมนั 0.97 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบวา่  
 1. ขอ้มูลทวัไป  มีนกัเรียนตอบแบบสอบถาม 275 คน คิดเป็นร้อยละ  98.00  ส่วนใหญ่เพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 60.73 อายรุะหวา่ง 19-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.91 จบการศึกษาหลกัสูตรสายสามญั คิด
เป็นร้อยละ 42.81 ไม่มีประสบการณ์ไปศึกษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 63.64 ระดบัชนัทีกาํลงัศึกษา
ระดบั 3 (Intermediate) คิดเป็นร้อยละ 39.27 มีสถานะการเรียนเป็นการเรียนครังแรก คิดเป็นร้อยละ 73.09  
มีระยะเวลาทีเขา้ศึกษา  4 ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.64   

2.  ผลการศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจ ดา้นความคาดหวงั  พบว่า นกัเรียนมีความ
คาดหวงัทุกดา้นในระดบัมาก มีความคาดหวงัดา้นบุคลากร (อาจารย)์ มากทีสุด (μ = 4.16) ดา้นความพึงพอใจ 
พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจทุกดา้นระดบัมาก มีความพึงพอใจดา้นบุคลากร (อาจารย)์ มากทีสุด  (μ = 4.08)  
โดยมีความคาดหวงัและความพึงพอใจมากทีสุดในดา้น อาจารยเ์ป็นเจา้ของภาษา (Native Speaker) หรือมี
ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเทียบเท่าเจา้ของภาษา 

3.  ผลเปรียบเทียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจ พบว่า ประชากรมีระดับความ
คาดหวงัทุกดา้นมากกวา่ระดบัความพึงพอใจในทุกดา้น โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก 

4.  ความคาดหวงัและความพึงพอใจตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า มีระดบัความคาดหวงัและ
ระดับความพึงพอใจในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกปัจจยัส่วนบุคคลมีระดบัความ
คาดหวงัและระดบัความพึงพอใจดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ (อาจารย)์ อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

 
______________________________________________________________________________ 
สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและเอกชน      บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือชือนกัศึกษา............................................ ปีการศึกษา 2556 
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ.......................................... 
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54601744:   MAJOR: PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT 
KEY WORDS:   ACADEMIC SERVICES / EXPECTATIONS AND SATISFACTION 
 SATJA SOPHA: STUDENTS’ EXPECTATION AND SATISFACTION TOWARDS 

THE SERVICES OF THE PREPARATION CENTER FOR LANGUAGES AND MATHEMATICS 

(PC). INDEPENDENT STUDY ADVISOR: ASST. PROF. PITAK SIRIWONG, Ph. D. 126  pp. 

 
 The purposes of this independent study are to assess students’ expectations and 
satisfaction towards the services of the Preparation Center for Languages and Mathematics 
(PC) based on the marketing mix factors (Product, Price, Place, Promotion, People, Physical 
Evidence and Process). Questionnaires were used to collect data which had a reliability value 
of 0.97 from 282 students who studied in Quarter 1/2014. Data was analysed in terms of 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. The research details were as follows:  
 1. General data - there were 275 total respondents (98%). The majority were 
female, (60.73%), and 54.91% of respondents were in the 19-20 year-old range, 42.81% 
graduated from a Thai high-school program, and 63.64% never studied abroad. 39.27% were 
studying PC3 (intermediate), and 73.09% were non-repeating students. 35.64%  had studied 
at PC for 4 quarters.  
 2.  Students’ expectations and satisfaction – the level of expectations was high at 
µ = 4.16 and the level of satisfaction was similar at µ = 4.08.  The highest rating for 
expectations and satisfaction were for the People (instructors); particularly, related to the 
instructor being a native speaker or having English skills equivalent to native speakers. 
 3. The results of comparing the level of expectations to those of satisfaction 
showed that the level of expectations was slightly higher than the level of satisfaction. (µ = 
4.16, µ = 4.08 respectively) 
 4. Similar expectations and satisfaction ratings were obtained when the data was 
analyzed using specific personal data (gender, age, type of graduation from high school 
program etc.). The highest ratings for expectations and satisfactions were again for the 
People (instructors). 
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