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13520427 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

เร่ือง : การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English  

  Thailand กรณีศึกษา โปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student  

  Privileges 

จุลนิพนธ์ฉบับน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าของสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1) เพ่ือศึกษาการ

ดําเนินงานลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบัน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อโปรแกรม Learn & Win และ 

โปรแกรม Student Privileges 3) เพ่ือศึกษาความภักดีของนักเรียนต่อตัวสถาบัน โดยผู้วิจัยได้ใช้
วิธีการศึกษาวิจัย 2 รูปแบบ คือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของสถาบัน

ที่ดูแลทั้ง 2 โปรแกรม และ สัมภาษณ์นักเรียนของสถาบันจํานวน 15 ท่าน 2) การวิจัยเชิงปริมาณ 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสํารวจความพึงพอใจต่อโปรแกรมและความภักดีต่อสถาบัน 

ในส่วนของรายสาขาทั้ง 8 สาขาในกรุงเทพมหานคร จํานวน 240 ชุด 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand ได้มีการนําโปรแกรม

ลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ในการสร้างแรงจูงใจในการมาเรียนให้กับนักเรียนของสถาบัน โดยสร้างขึ้นจาก

การศึกษาพฤติกรรมการมาเรียนที่ไม่ดีของนักเรียน และ เพ่ือใช้เป็นโปรแกรมในการแสดงความ

ขอบคุณกับนักเรียนที่สร้างกําไรให้กับสถาบัน 

2. ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม 

Student Privileges อยู่ในระดับปานกลาง โดยนักเรียนไม่มีความรู้สึกแตกต่างแม้จะมีหรือไม่มี

โปรแกรมดังกล่าวก็ตาม และโปรแกรมทั้ง 2 ยังคงมีปัญหาเร่ืองการรับรู้ กล่าวคือ นักเรียนจํานวนมาก

ยังไม่ได้รู้จักโปรแกรมทั้ง 2 โปรแกรมน้ี 

3. ความภักดีของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสถาบัน ในภาพรวมอยู่ในระดับที่สูง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างรู้สึกไว้วางใจในหลักสูตรของสถาบัน และ จะแนะนําสถาบันให้กับผู้ที่มาขอคําปรึกษา แต่ทั้งน้ี

ราคาก็ยังนับเป็นปัจจัยสําคัญและเป็นประเด็นที่มีคะแนนความภักดีน้อยที่สุด กล่าวคือ หากทาง

สถาบันมีการข้ึนค่าเรียนกลุ่มตัวอย่างอาจไม่เรียนต่อกับสถาบัน 
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กิตติกรรมประกาศ  
 

จุลนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะความกรุณาจากอาจารย์ภัทรานุจ แสงจันทร์

อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ที่ให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเติมเต็มในจุดอ่อนต่าง ๆ และแก้ไขส่วนที่

บกพร่อง และอดทนกับศิษย์คนน้ี จนทําให้จุลนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ปริญญา ชุมรุม อาจารย์ปภัสสรา ชัยวงศ์ อาจารย์ภูมิรัตน์ รังค

สิริ อาจารย์โอตป สมิตะพินทุ อาจารย์พรพรรณ เชยจิตร อาจารย์คณะกรรมการผู้ตรวจจุลนิพนธ์ที่

คอยแนะนํา ช้ีให้เห็นข้อผิดพลาดในการทําจุลนิพนธ์ทําให้จุลนิพนธ์ได้รับการแก้ไขจนสําเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ Ms.Zana Ballout ที่ให้โอกาสในการเข้าสัมภาษณ์อีกทั้งยังช่วยเป็นผู้

ประสานงานฝ่ายต่างๆ ภายในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand รวมถึงการ

ขออนุญาตในการทําการศึกษาคร้ังนี้ จนจุลนิพนธ์น้ีลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณนักเรียนของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand ทั้ง 
15 ท่าน ที่เสียสละเวลาให้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาจุลนิพนธ์ในครั้งน้ี 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ น้องๆ ในเอกวิชาลูกค้าสัมพันธ์ ทุกคนที่คอยเป็นกําลังใจและให้

คําแนะนําดีๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์ในการทําจุลนิพนธ์ จนทําให้

จุลนิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จ ลุล่วงตามเป้าหมาย 

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณแม่ และพ่ีน้อง และบุคคลรอบข้างที่มิได้กล่าวถึง โดยเฉพาะ

แม่ที่คอยอยู่เบ้ืองหลังทุกๆ ความสําเร็จ และ เคียงข้างในทุกๆ ความล้มเหลว คอยเป็นกําลังใจให้กัน 

และเป็นแรงผลักดัน จนทําให้ผมสามารถประสบความสําเร็จได้ในวันน้ี 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ที่มาและความสําคัญ 

ในปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า ภาษาอังกฤษ มีความสําคัญมาก เพราะ โลกมี

ความเป็นนานาชาติมากข้ึน ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางหรือภาษาสากล จึงเข้ามามีส่วนสําคัญใน

หลายๆ กิจกรรมบนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองธุรกิจ การท่องเที่ยว หรือ การศึกษา ซึ่งจะเห็นได้ว่า

แทบทุกประเทศได้มีการกําหนดให้คนในประเทศเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองจากภาษา

ประจําชาติ ซึ่งประเทศไทยเองก็มีการกําหนดให้เด็กนักเรียน เรียนภาษาอังกฤษกันต้ังแต่อายุยังน้อย

แต่ภาษาอังกฤษก็ยังคงเป็นปัญหาสําหรับคนไทยซึ่งสามารถสังเกตได้จากผลเฉลี่ยคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษของเด็กไทยที่ตํ่ามากแทบทุกปี และถึงแม้จะมีการเรียนภาษาอังกฤษต้ังแต่เด็ก แต่

เด็กไทยก็ยังไม่สามารถพูด หรือ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ดังจะเห็นได้จากตารางดัชนีการใช้

ภาษาอังกฤษปี 2013 ซึ่งจัดทําโดยสถาบันภาษา Education First เปรียบเทียบความสามารถ

ภาษาอังกฤษของประเทศท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ 60 ประเทศทั่วโลก ดังภาพที่ 1-1 

ภาพที่ 1-1 แสดงผลการทดสอบดัชนีการใช้ภาษาอังกฤษใน 60 ประเทศ ปี 2013 ซึ่งจัดทําโดย

สถาบัน Education First 

ที่มา: http://www.ef.co.th/epi/ 
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จากภาพที่ 1-1 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีดัชนีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ตํ่า อยู่

ในอันดับที่ 55 จากทั้งหมด 60 ประเทศที่ทําการทดสอบและจากรายงานน้ี ได้กล่าวถึงประเทศที่เข้า

ร่วมทดสอบในแถบเอเชียไว้ว่า “เวียดนามและอินโดนีเซียได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตลอด

ระยะเวลา 6 ปีให้หลัง และจีนก็มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแม้ว่าจะมีการพัฒนาอย่างช้า และในส่วน

ของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กลับมีการพัฒนาที่น้อยลงแม้ว่าจะมีการลงทุนจากภาคเอกชนที่มาก

ขึ้น” ซึ่งจากรายงานดังกล่าว ทําให้ทราบได้ว่า นอกจากประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมาเลเซีย สิงคโปร์และ

ฟิลิปปินส์ ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีแล้ว ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเวียดนาม และ อินโดนีเซียก็ได้

ให้ความสําคัญกับภาษาอังกฤษมากข้ึน และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงทําให้มีดัชนีการใช้

ภาษาอังกฤษท่ีดีกว่าประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด 

แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน เห็นได้ว่าประเทศไทยให้ความสําคัญกับภาษาอังกฤษมากขึ้น 

เน่ืองจากกําลังจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC, Asean Economics 

Community) และจะมีผลเป็นรูปธรรม ในวันที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 ซึ่งสามารถ

สังเกตเห็นได้ตามส่ือต่างๆ โดยรัฐบาลมีการรณรงค์ให้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทุกๆ ภาคส่วน รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะมีการกําหนดให้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ และในส่วนของ

ภาคเอกชนเองก็ไม่ได้น่ิงเฉยแต่อย่างใด ดังจะสามารถสังเกตได้จากการที่คนไทยนิยมส่งบุตรหลานไป

ศึกษาต่อต่างประเทศ หรือการที่มีสถาบันสอนภาษาอังกฤษเปิดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยจะเห็นได้

จากการที่มีสถาบันสอนภาษาอังกฤษใหม่ๆ เปิดให้บริการเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการขยายสาขาของ

สถาบันที่เปิดให้บริการอยู่แล้ว โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประมาณการว่า จํานวนผู้เรียนภาษาต่างชาติ

เพ่ือพัฒนาทักษะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 4.32 แสนคนในปี 2555 เป็น 5.18 แสนคนในปี 2556 และ

เมื่อถึงปีของการเปิดประชาคมอาเซียน หรือปี 2558 จะมีผู้เรียน 7.46 แสนคน โดยมีอัตราการเติบโต

ของจํานวนผู้เรียนเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี และจากจํานวนผู้เรียนที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

คาดว่ามูลค่าตลาดสถาบันสอนภาษาต่างชาติเพ่ือพัฒนาทักษะของปี 2556 อยู่ที่ 7,373 ล้านบาท และ

จะเพ่ิมเป็น 9,007 ล้านบาทในปี 2557 ก่อนที่จะมูลค่าตลาดจะเพ่ิมข้ึนเป็น 11,023 ล้านบาทในปี 

2558 โดยมี อั ต ราการ เ ติบ โตของมู ลค่ า ตลาด เฉ ล่ี ย ร้ อยละ  22 ต่ อ ปี 

(http://www.mfa.go.th/business/th/news/84/38918-สถาบันสอนภาษาโตพรวดรับเออีซี-ทุก

ค่ายเร่งขยายสาขาเพ.html: 2556) จากบทความดังกล่าวจึงเป็นอีกเหตุผลหน่ึงที่ทําให้ธุรกิจสถาบัน
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สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand ภายใต้การดูแลของกลุ่ม

ธุรกิจการศึกษาขนาดใหญ่เพียร์สัน (Pearson) เปิดให้บริการครั้งแรกที่สาขาสีลมในเดือน กรกฎาคม 

พ.ศ2546 และได้ทําการขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองโดยในปัจจุบันได้มีการให้บริการท้ังในส่วนของ สาขา

ย่อย (Retail Center) จํานวนทั้งสิ้น 8 สาขา ได้แก่ สาขาสีลม, สาขาลาดพร้าว, สาขา

สยามดิสคัฟเวอร์รี่, สาขาแฟช่ันไอส์แลนด์, สาขาป่ินเกล้า, สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์, สาขา

รังสิต และ สาขาเมกะบางนา และในส่วนของสาขาสําหรับองค์กรหรือหน่วยงานธุรกิจ (Corporate 

Center) จํานวนทั้งสิ้น 7 สาขา ได้แก่ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน), โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์, 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, การท่าเรือแห่งประเทศไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, กระทรวง

พาณิชย์ และ กระทรวงยุติธรรม และทางสถาบันได้มีการนํากลยุทธ์ทางการตลาดมาพัฒนาโปรแกรม

สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าคือ โปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student Privileges อีกด้วย 

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านโปรแกรม 

Learn & Win และ โปรแกรม Student Privileges ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street 

English Thailand ว่านักเรียนของทางสถาบันมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมน้ีมากน้อยเพียงใด เพราะ

เหตุใด และจะนําไปสู่ความภักดีของนักเรียนที่ถือเป็นเป้าหมายขององค์กรได้หรือไม่ และเพ่ือนําไป

ประยุกต์ใช้กับธุรกิจทางการศึกษาอ่ืนๆ ต่อไปได้ในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street 

English Thailand 
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2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม 

Student Privileges ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street  English Thailand 

3. ศึกษาความภักดีของนักเรียนที่มีต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English 

Thailand 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนพินธ ์

ศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English 

Thailand โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของสถาบันที่ดูแลในส่วนของโปรแกรม Learn & Win 

และ โปรแกรม Student Privileges  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรม Learn & 

Win และ Student Privileges และ ความภักดีของนักเรียนต่อสถาบัน  โดยการเก็บแบบสอบถาม

จากนักเรียนของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand ในส่วนของสาขาย่อย 

(Retail Center) ทั้ง 8 สาขาในกรุงเทพมหานคร และ สัมภาษณ์เชิงลึกนักเรียนที่ไม่พึงพอใจต่อ

โปรแกรม Learn & Win และ Student Privileges  

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ทําการศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 

2. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง 

‐ ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับจุลนิพนธ์น้ี มาใช้เป็นกรอบ

ในการวิเคราะห์และตั้งคําถามสําหรับเก็บข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

3. ดําเนินงานวิจัย 

‐ ออกแบบเคร่ืองมือวิจัย โดยกําหนดกรอบของประเด็นคําถามเพ่ือนํามาใช้ใน

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านโปรแกรม Learn 

& Win และ โปรแกรม Student Privileges 

‐ ทําการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารที่ดูแลโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม 

Student Privileges จากน้ันจึงเก็บแบบสอบถามกับนักเรียนของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall 
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4. ผลการวิจัย 

‐ นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการเก็บแบบสอบถาม มาวิเคราะห์และ

แสดงผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 

5. สรุปและประมวลผลข้อมูล 

6. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

7. จัดทํารูปเล่มจุลนิพนธ์ 

 

แผนการดําเนินงาน 

ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการดําเนินงาน 

2556 2557 
กิจกรรม 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

         ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 

         รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง 

ดําเนินงานและเก็บข้อมูล          

         สรุปผลและประมวลข้อมูล 

         อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

         จัดทําเอกสาร 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านโปรแกรม Learn & Win และ 

โปรแกรม Student Privileges  ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand 

เพ่ือท่ีธุรกิจทางด้านการศึกษาอ่ืนๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อไป 

2. ทราบถึงความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่มีต่อโปรแกรม Learn & Win และ 

โปรแกรม Student Privileges  เพ่ือให้ธุรกิจทางด้านการศึกษาอ่ืนๆ เข้าใจและเห็นชัดถึงความ

ต้องการ หรือ ความคิดเห็นอ่ืนๆ ของนักเรียนที่มีต่อตัวสถาบัน และนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินการ

แก้ไข 

 

นิยามศัพท์ 

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า หมายถึง วิธีการใดๆก็ตามที่ทําให้กิจการสามารถวัด

และเพ่ิมมูลค่าของลูกค้า (Customer Value) ตลอดจนสามารถใช้เคร่ืองมือที่ถูกต้องเพ่ือจูงใจให้ลูกค้า

เหล่าน้ันอยู่กับกิจการอย่างยืดยาว  

ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) หมายถึง ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการ หรือ ความคาดหวังของแต่ละบุคคล  

ความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) การที่ลูกค้ามีพฤติกรรมที่จะมาซื้อสินค้า

หรือใช้บริการขององค์กรอย่างสม่ําเสมอมากข้ึนในอนาคต รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า บริการ 

และ องค์กร 

กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางในการดําเนินงานที่ทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย วิธีการในการ

แข่งขันที่จะทําให้องค์กรสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ 

โปรแกรม Learn & Win หมายถึง โปรแกรมที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนของสถาบัน

สอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand โดยใช้วิธีสะสมคะแนนเพ่ือแลกของรางวัล โดยมี

เกณฑ์ในการให้คะแนนในรูปแบบต่างๆ 
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โปรแกรม Student Privileges หมายถึง โปรแกรมที่ให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนของ 

Wall Street English Thailand เช่น ส่วนลดค่าอาหาร และ ส่วนลดที่พักของโรงแรมภายในเครือ

เซ็นทารา (Centara) ฯลฯ ซึ่งนักเรียนสามารถรับสิทธิได้ทุกคนโดยไม่คํานึงถึงระยะเวลาที่เรียน หรือ 

ระดับที่นักเรียนเรียนอยู่ นักเรียนทุกคนสามารถใช้ได้ต้ังแต่สมัครเป็นนักเรียนของ Wall Street 

English Thailand 

Encounter Class หมายถึง การสอบเลื่อนระดับย่อย ในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

Wall Street English Thailand ซึ่งสอบครบ 4 ระดับย่อย ก็จะได้เปลี่ยนระดับช้ันเรียน โดย 1 ห้องมี

นักเรียนไม่เกิน 4 คน 

Social Club คือ คลาสเรียนหน่ึงของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English 

Thailand โดยจะมีลักษณะเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันของนักเรียน โดย 1 ห้องจะมีนักเรียนเข้าร่วม

ไม่เกิน 25 คน ซึ่งจํานวนนักเรียนขึ้นอยู่กับความนิยมตามช่วงเวลา โดยกิจกรรมจะมีหลากหลาย เช่น 

ทําอาหาร กิจกรรมนอกสถานที่ เป็นต้น 
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บทท่ี 2 

แนวคดิ ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

การศึกษาเรื่อง “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ  Wall Street 

English Thailand กรณีศึกษา โปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student Privileges” ได้นํา

แนวคิดทฤษฎีรวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ดังน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ 

2. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

3. แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ 

4. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

5. แนวคิดเก่ียวกับความภักดี 

 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ 

Alvin J. Silk (2556, 270) การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  (Customer  Relationship  

Management)  หรือ  CRM  คือ  วิธีการท่ีองค์กรใช้เพ่ือทําความเข้าใจ แสวงหา และธํารงรักษา

ลูกค้าไว้ภายในองค์กร โดยการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าถือเป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ในการ

กําหนดปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าชีวิตของลูกค้าให้สูงที่สุด และทําให้ลูกค้า

ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  ซึ่งบริษัทที่สามารถออกแบบและดําเนินระบบดังกล่าวเพ่ือเสริมสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ได้อย่างประสบผลสําเร็จจะได้รับข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน 

ธธีร์ธร  ธีรขวัญโรจน์(2546: 121) ได้ให้ความหมายของการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าไว้

ว่า การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าหมายถึง การสร้างและรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองใน

ระยะเวลายาวนานกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือที่จะให้ลูกค้าเกิดความพอใจและความจงรักภักดีอยู่กับธุรกิจ

ให้นานที่สุด จนกว่าธุรกิจหรือลูกค้าจะสูญไป และลดต้นทุนการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 

ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2544: 12) ให้ความหมายของการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ว่าเป็น

กิจกรรมทางการตลาดที่จะกระทําต่อลูกค้า ซึ่งอาจเป็นลูกค้าหรือคนกลางในช่องทางการจัดจําหน่าย

แต่ละรายอย่างต่อเน่ือง มุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ มีการรับรู้ที่ดี ตลอดจนรู้สึกชอบองค์กร สินค้า

หรือบริการขององค์กร ทั้งน้ีจะมุ่งเน้นที่กิจกรรมส่ือสารแบบสองทาง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็นระยะเวลายาวนาน 

จากคํากล่าวด้านบน สามารถสรุปได้ว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือ กระบวนการ

เชิงกลยุทธ์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร เพ่ือที่จะให้ลูกค้าเกิดความพอใจและความ

จงรักภักดีอยู่กับธุรกิจให้นานที่สุด เพ่ือลดต้นทุนในการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ โดยเน้นการสื่อสารแบบ

สองทาง 

1. วัตถุประสงค์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

การจัดโปรแกรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการส่งข่าวสารเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์ไปให้ลูกค้าที่บ้านพร้อมกับคูปองส่วนลด หรือแลกรับตัวอย่างสินค้าในบางช่วงโอกาส การ

จัดสะสมแต้มหรือสต๊ิกเกอร์ตามยอดรายการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นต้น ล้วนแต่มีวัตถุประสงค์สําคัญ 

(ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ 2546: 13-14) ดังน้ี 

1.1 เพ่ือเพ่ิมยอดขายสินค้าหรือบริการขององค์กรอย่างต่อเน่ืองในช่วงเวลาหนึ่ง 

1.2 เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือบริการและองค์กร ทําให้ลูกค้าทราบวิธีการใช้

สินค้าอย่างถูกต้อง จดจํา และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและสินค้าหรือบริการในระยะยาว 

1.3 เพ่ือให้ลูกค้ามีความภักดีต่อองค์กรและสินค้าหรือบริการขององค์กร โดยเฉพาะ

ในกรณีที่องค์กรมีสินค้าจําหน่ายหลายสายผลิตภัณฑ์ การที่ลูกค้าซื้อสินค้าขององค์ในสายผลิตภัณฑ์

หน่ึงแล้วรู้สึกประทับใจในทางบวก โอกาสท่ีจะเสนอขายสินค้าในสายผลิตภัณฑ์อ่ืน (Cross-selling) 

ได้สําเร็จก็จะมีมากข้ึน 

1.4 เพ่ือให้ลูกค้าแนะนําสินค้า หรือ บริการขององค์กรต่อไปยังผู้อ่ืน  เกิดการพูด

แบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ในทางบวกเก่ียวกับสินค้าหรือบริการขององค์กร ซึ่งจะมีความ

น่าเช่ือถือมากกว่าคําโฆษณา  และเมื่อสินค้าและบริการขององค์กรถูกโจมตีจากผู้อ่ืน  ลูกค้าช้ันดี

เหล่าน้ีจะทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียง  ปกป้องช่ือเสียง  รวมท้ังสินค้าและบริการขององค์กร 
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2. ลักษณะของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2544: 12) กล่าวถึงลักษณะสําคัญของการบริหารงานลูกค้า

สัมพันธ์ 4 ประการ ได้ดังน้ี 

2.1 เป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ คนกลางในช่องทางการตลาดแต่ละ

ราย (Customized) อย่างเป็นกันเอง (Personalized) 

2.2 ไม่จําเป็นต้องเพิ่มยอดขายในทันที แต่เป็นยอดขายท่ีเกิดข้ึนในระยะยาวที่ได้

จากการผูกสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว (Long Term Relationship) 

2.3 จุดมุ่งหมายสําคัญคือ ได้ประโยชน์ทั้งองค์กรและลูกค้า (Win-Win Strategy) 

2.4 เน้นกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communications) 

 

3. หลักในการดําเนินการด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าประกอบด้วย 

3.1 กําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลุ่มที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์อย่างชัดเจน 

ต้องศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจอย่างละเอียด ต้องทราบว่าลูกค้าของบริษัทเป็นใครถึงแม้ว่า

หลายบริษัทอาจจะกล่าวว่าได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้แล้ว แต่ในความเป็นจริงการกําหนดอาจจะไม่

ชัดเจนนักหรือกว้างเกินไป ดังน้ันบริษัทต้องกําหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นใน

การทําให้การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าประสบความสําเร็จ 

3.2 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ ต้องการสร้าง

ความสัมพันธ์ บริษัทต้องศึกษาความต้องการ พฤติกรรม และประวัติการติดต่อของลูกค้ากับบริษัท  

รวมท้ังการตอบสนองของบริษัทต่อลูกค้าด้วย เช่น ลูกค้ามาติดต่อบริษัทด้วยเรื่องอะไรบ้าง มาติดต่อ

เมื่อไร ความถ่ีในการติดต่อ ลูกค้าได้ใช้บริการอะไรบ้าง บริษัทได้มีการติดต่อลูกค้ากลับไปล่าสุดเมื่อไร 

ซึ่งในส่วนของแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคจะทําการเสนอในส่วนถัดไป 

3.3 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ในข้ันน้ีธุรกิจจะต้องสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า ไม่ว่า

จะด้วยการใช้สิ่งของ การสร้างความประทับใจในทุกครั้งของการติดต่อ การส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ  

การโทรศัพท์สอบถามความพอใจในการใช้บริการ เพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันกับกิจการ ในขณะเดียวกัน  

จะต้องเก็บข้อมูลการติดต่อของลูกค้าไว้ทุกครั้งเพ่ือให้ทราบพฤติกรรม 

3.4 การนําเสนอบริการท่ีตอบสนองลูกค้าอย่างแท้จริง หลังจากที่ทราบพฤติกรรมที่

ชัดเจนของลูกค้าและได้สร้างความสัมพันธ์จนธุรกิจสามารถน่ังอยู่ในใจลูกค้าแล้ว ผู้บริหารจะต้องเสนอ
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3.5 การติดตามและประเมินผล หลังจากน้ัน ผู้บริหารจะต้องติดตามและประเมินผล

การสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขและเสนอบริการที่ตรงใจลูกค้ามากขึ้น  

วิเคราะห์หาสาเหตุหากมีการสูญเสียลูกค้าหรือลูกค้าไม่มาติดต่อกับธุรกิจเป็นเวลานาน 

จากนิยามและหลักการข้างต้น สามารถสรุปจุดประสงค์ของการบริหารความสัมพันธ์

ลูกค้าได้ว่าเพ่ือเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีแก่ตัวบริการและองค์กร และเพ่ือเป็นการรักษาลูกค้าให้อยู่กับ

องค์กรหรือบริษัทให้นานที่สุดโดยผ่านโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทั้งน้ีเพราะการหาลูกค้า

ใหม่จะต้องใช้เวลาและใช้ทรัพยากร ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมาก เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินการรักษาฐานลูกค้าเก่า 

การรักษาฐานลูกค้าเก่า (Retention) เป็นสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับทุกธุรกิจเพ่ือรักษา

จํานวนลูกค้าที่มีความจงรักภักดีไว้ ซึ่งถือเป็นการรักษาลูกค้าที่เป็นฐานรายได้ไว้ กิจกรรมที่สําคัญ

กิจกรรมหน่ึงที่ช่วยรักษาฐานลูกค้าเก่า ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่ 

 

4. โปรแกรมสร้างความภักดี 

V. Kumar (2553: 162-166) กล่าวว่าโปรแกรมสร้างความภักดีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้าง

ความภักดีของลูกค้าในระยะยาวที่สามารถสร้างกําไรให้กับบริษัท การสร้างโปรแกรมสร้างความภักดี

ในปัจจุบันจะยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยใช้ฐานข้อมูลที่บริษัทน้ันๆ เก็บและรักษาเอาไว้ โดยวิธีที่ใช้ใน

การออกแบบโปรแกรมสร้างความภักดีในปัจจุบันก็คือการปรับเปล่ียนให้ตรงใจลูกค้าแต่ละราย 

(Personalization) และมีความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย (Customization) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

จากในอดีตดังน้ี 
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4.1 ระดับการใช้งาน ความก้าวหน้าของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลทําให้

โปรแกรมสร้างความภักดีถูกนํามาใช้ให้เข้ากับลูกค้าแต่ละรายมากขึ้น แทนที่จะเป็นแบบเดียวกันกับ

ลูกค้า “ทุกราย” บัตรสมาชิกและวิธีอ่ืนที่ใช้เพ่ือสร้างความภักดี เช่น หมายเลขสะสมเที่ยวบิน 

หมายเลขสมาชิก ถูกนํามาใช้เพ่ือเก็บข้อมูลและเสนอโปรแกรมสร้างความภักดีสําหรับลูกค้าแต่ละราย 

4.2 รูปแบบของโปรแกรม โดยทั่วไปลูกค้าจะได้รับรางวัลจากมูลค่าการใช้จ่าย

ทั้งหมด โดยไม่พิจารณากําไรที่ได้จากลูกค้า ตัวอย่างเช่น ลูกค้ารายหน่ึงที่ซื้อต๋ัวเคร่ืองบินแบบลดราคา

จะได้รับแต้มสะสมเท่ากันกับลูกค้าที่ซื้อต๋ัวเต็มราคา แต่ถ้าเป็นวิธีการใหม่ ลูกค้าจะได้รับรางวัลโดยใช้

ความสามารถในการทํากําไรเป็นเกณฑ์ ไม่ใช่แค่มูลค่าการใช้จ่ายทั้งหมด และเมื่อใช้วิธีน้ี ลูกค้าที่ซื้อต๋ัว

เคร่ืองบินเต็มราคาก็จะได้รับรางวัลมากกว่าลูกค้าที่ซื้อต๋ัวลดราคา 

4.3 ลักษณะการให้รางวัล แทนที่จะให้รางวัลแบบเดียวกันกับลูกค้าทุกราย บริษัท

ควรให้รางวัลกับลูกค้าแต่ละรายในแบบที่จะจูงใจให้ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติไปตามท่ี

บริษัทต้องการ ซึ่งอาจทําได้ด้วยการให้รางวัลโดยพิจารณาจากลักษณะของลูกค้า ความสนใจส่วนตัว 

และพฤติกรรมการซื้อ 

4.4 รางวัลที่มีให้เลือก ความแตกต่างของลูกค้าแต่ละรายจะต้องถูกนํามาพิจารณา

ในการใช้โปรแกรมสร้างความภักดีเพราะลูกค้าแต่ละคนจะรับรู้ถึงมูลค่าของรางวัลอย่างเดียวกัน

แตกต่างกัน ซึ่งบริษัทควรเสนอรางวัลที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของ

ลูกค้า บริษัทอาจจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทอ่ืนเพ่ือนําสินค้า/บริการของบริษัทเหล่าน้ีมารวมอยู่ใน

รางวัลที่มีให้ลูกค้าเลือก การทําแบบน้ีช่วยให้บริษัทสามารถเสนอรางวัลที่บริษัทไม่ได้ผลิตเอง เพ่ือให้

สามารถตอบสนองความต้องการที่ต่างกันของลูกค้าหลายกลุ่มได้ในเวลาเดียวกัน 

4.5 กลไกการให้รางวัล ที่ผ่านมาโปรแกรมสร้างความภักดีจะจํากัดอยู่ที่การให้

รางวัลลูกค้าโดยพิจารณาจากระดับการใช้จ่ายในอดีตและในปัจจุบันเท่าน้ัน ในทางกลับกัน โปรแกรม

สร้างความภักดีที่พัฒนาขึ้นมาแล้ว จะพยายามให้รางวัลกับลูกค้าก่อน เพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้ามีพฤติกรรม

การซื้อในอนาคตอย่างที่บริษัทต้องการและจูงใจให้ลูกค้ารักษาระดับการใช้จ่ายให้เท่าเดิมหรือเพ่ิมการ

ใช้จ่าย 

4.6 ประเภทของรางวัล บริษัทควรพิจารณาให้รางวัลที่เป็นประสบการณ์สําหรับ

ลูกค้าและจับต้องไม่ได้ นอกเหนือไปจากรางวัลแบบเดิมที่เป็นรูปธรรม รางวัลประเภทน้ีให้เพ่ือ

เสริมสร้างทัศนคติที่ดีของลูกค้า ซึ่งรางวัลที่เป็นสิ่งของอาจจะไม่สามารถทําได้ 
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4.7 วัตถุประสงค์ของโปรแกรม ที่ผ่านมาในอดีตโปรแกรมสร้างความภักดีจะทําเพ่ือ

เพ่ิมรายได้และส่วนแบ่งตลาด แต่ความพยายามดังกล่าวอาจไม่เพ่ิมกําไรตามไปด้วย นอกจากน้ี

โปรแกรมสร้างความภักดีแบบเดิมจะใช้เพ่ือสร้างความภักดีทางพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว และใช้กับ

ลูกค้าทุกรายเหมือนกัน ในทางกลับกัน โปรแกรมสร้างความภักดีแบบใหม่ได้เพ่ิมเป้าหมายการปลูกฝัง

ความภักดีทางทัศนคติไว้ด้วยกัน รวมถึงความพยายามที่จะจูงใจให้ลูกค้ามีพฤติกรรมตามที่บริษัท

ต้องการ โดยการนําข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้ามาใช้ประโยชน์ 

4.8 ตัวช้ีวัดที่ใช้ หน่ึงในความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญก็คือการใช้วิธีที่มองไปในอนาคต

และให้รางวัลกับลูกค้าก่อนเพ่ือจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการซื้ออย่างที่ต้องการในอนาคต ตัวช้ีวัดที่มองไป

ในอนาคตอย่าง CLV (Customer Lifetime Value) ทําให้ผู้บริหารสามารถใช้โปรแกรมสร้างความ

ภักดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากตัวช้ีวัด CLV จะพิจารณาความสามารถในการทํากําไรจากลูกค้า

แล้ว ยังช่วยในการจัดสรรงบประมาณการตลาดเพ่ือสร้างกําไรสูงสุดให้กับบริษัทด้วย 

4.9 การใช้เทคโนโลยีและเครื่องวิเคราะห์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีฐานข้อมูล

และสารสนเทศทําให้บริษัทสามารถรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าได้ง่ายขึ้นมาก และ

เทคโนโลยีก็จะมีบทบาทท่ีสําคัญต่อการพัฒนาโปรแกรมสร้างความภักดีต่อไปในอนาคตด้วย การ

เกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่ล้ํายุค เช่น เทคโนโลยีเพ่ือช้ีเฉพาะด้วยคล่ืนวิทยุ (Radio-frequency ID: 

RFID) และSmart Card ทําให้การเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้ามีความแม่นยําและมีประสิทธิภาพ

สูงข้ึนอย่างยิ่ง 

ในการออกแบบโปรแกรมสร้างความภักดี ควรจะออกแบบโปรแกรมให้สามารถเพ่ิม

ความภักดีทั้งทางพฤติกรรมและทางทัศนคติของลูกค้าให้ถึงระดับสูงสุด การแบ่งกลุ่มลูกค้าก็เป็นอีก

เคร่ืองมือหน่ึงที่มีประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายที่

เหมาะสม เพ่ือทํากําไรสูงสุดให้กับบริษัท และทําให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะเติบโตได้ในระยะยาว 

จากแนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ผู้วิจัยจะนํามาใช้ในการออกแบบแนวคําถามในการ

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของ Wall Street English Thailand ที่เก่ียวข้อง เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 

1 รวมท้ังนํามาใช้ในการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี้ 
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แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

ชูชัย สมิทธิไกร (2553: 6) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) หมายถึง 

การกระทําของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ (Select) การซื้อ (Purchase) การใช้ (Use) และ

การกําจัดส่วนที่เหลือ (Dispose) ของสินค้าหรือบริการต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความ

ปรารถนาของตน พฤติกรรมเหล่าน้ีสามารถอธิบายโดยละเอียดได้ดังน้ี 

การตัดสินใจเลือก หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของผู้บริโภคในการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ โดยครอบคลุมพฤติกรรมต่างๆ ต้ังแต่การตระหนักถึงความต้องการ การ

ค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกต่างๆ และการตัดสินใจซื้อ 

การซื้อ หมายถึง การดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการท่ีผู้บริโภคต้องการ  

ต้ังแต่การเลือกแหล่งที่จะซื้อและวิธีการจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการ 

การใช้ หมายถึง การที่ผู้บริโภคนําสินค้ามาใช้ประโยชน์ตามที่มุ่งหวัง หรือการรับบริการ

จากองค์กรธุรกิจ 

การกําจัดส่วนที่เหลือ หมายถึง การนําส่วนที่เหลือของผลิตภัณฑ์ไปกําจัดทิ้ง โดยอาจ

กระทําในรูปแบบต่างๆ เช่น การท้ิงในถังขยะ การนํากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) การนําไปผลิตใหม่ 

(Recycle) 

1. วัตถุประสงค์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 

ชูชัย สมิทธิไกร (2553: 7) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคไว้

ดังน้ี 

1.1 เพ่ือบรรยายพฤติกรรม (Describe) คือ การบรรยายว่ามีพฤติกรรมอะไรเกิดข้ึน

และมีลักษณะอย่างไร หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือการตอบคําถามว่า “มีพฤติกรรมใดเกิดขึ้นบ้าง  และ

เกิดขึ้นอย่างไร” ตัวอย่างเช่น เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแตกต่างกันอย่างไร  

หรือคนในเมืองกับคนในชนบทนิยมชมรายการโทรทัศน์แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

1.2 เพ่ือทําความเข้าใจพฤติกรรม (Understand) นอกจากจะสามารถบรรยาย

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้แล้ว นักวิชาการยังต้องการทราบถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเหล่าน้ันอีก
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1.3 เพ่ือทํานายพฤติกรรม (Predict) ความเข้าใจถึงสาเหตุและเง่ือนไขต่างๆ ของ

การเกิดพฤติกรรมแล้ว ทําให้นักวิชาการสามารถสรุปกฎเกณฑ์หรือสร้างทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบาย

พฤติกรรมต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และสามารถนําไปสู่การทํานายพฤติกรรมในอนาคต กล่าวอีกนัยหน่ึง

ก็คือ การตอบคําถามว่า “พฤติกรรมเหล่าน้ันจะเกิดขึ้นเมื่อไร ภายใต้เง่ือนไขอะไร?” ตัวอย่างเช่น การ

ทํานายว่าผู้บริโภคจะจดจําสินค้าได้อย่างรวดเร็ว หากมีการโฆษณาสินค้าน้ันด้วยความถี่บ่อยคร้ัง และ

ด้วยรูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจ 

1.4 เพ่ือควบคุมพฤติกรรม (Control) การควบคุมในท่ีน้ีมิได้หมายถึงการครอบงํา

หรือบังคับการกระทําของบุคคลอ่ืน แต่หมายถึง การสร้าง จัดกระทํา หรือเปลี่ยนแปลงสภาวะบาง

ประการโดยอาศัยความรู้หรือทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับแล้ว เพ่ือทําให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าปรารถนา หรือ

เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรารถนา ตัวอย่างเช่น ความรู้ทางจิตวิทยาได้บ่งช้ีว่า วัยรุ่นมักมี

การเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ ของนักแสดง นักร้อง หรือนักกีฬาที่มีช่ือเสียง ดังน้ัน การใช้บุคคลที่มี

ช่ือเสียงเหล่าน้ันเป็นตัวแบบ จะทําให้สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของวัยรุ่นได้ง่ายและ

รวดเร็วมากขึ้น 

 

2. ปัจจัยท่ีกําหนดพฤติกรรมผู้บริโภค 

วุฒิ  สุขเจริญ (2555: 12) กล่าวว่า การท่ีผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันย่อมมีผลมา

จากปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิผลต่อผู้บริโภค โดยท่ัวไปสามารถแบ่งปัจจัยที่กําหนดพฤติกรรมผู้บริโภคได้

เป็น 2 ประเภทได้แก่ 

2.1 ปัจจัยภายนอก (External Factors) หมายถึงปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อม

ภายนอกผู้บริโภค  เช่น  กิจกรรมการตลาดของบริษัท  ภาวะแวดล้อมด้านต่างๆ  เช่น  ช้ันทางสังคม  

ครอบครัว  เป็นต้น  ปัจจัยดังกล่าวเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนองเช่น  เกิดความ

ต้องการบริโภคสินค้าหรือบริการ  รวมท้ังเป็นตัวกําหนดความแตกต่างและระดับของการตอบสนอง  

เช่น  ผู้บริโภคที่อยู่ในช้ันทางสังคมท่ีสูงมักจะมีพฤติกรรมที่จะบริโภคสินค้าที่มีการออกแบบที่ทันสมัย  

เป็นต้น 
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2.2 ปัจจัยภายใน (Internal Factors) หมายถึงปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายใน

ผู้บริโภค  เช่น  การรับรู้  การเรียนรู้  แรงจูงใจ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ค่านิยม  เป็นต้น  ปัจจัยภายใน

จะเป็นตัวกําหนดรูปแบบการตอบสนองของผู้บริโภคแต่ละคนท่ีแตกต่างกัน  เช่น  หากผู้บริโภคมี

ทัศนคติที่ไม่ดีต่อสินค้าที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะ

ให้ความสําคัญกับสินค้าที่ถูกผลิตภายใต้การควบคุมที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

 

โดยผู้วิจัยจะนําแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคไปใช้ในการออกแบบแบบสอบถาม

กับนักเรียนของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand และนําไปใช้ในการ

วิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี้ 

 

แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ 

ศุภร เสรีรัตน์ (2545, อ้างถึงใน สุธิดา ปัททุม และ ไกรชิต สุตะเมือง 2556) ให้

ความหมายของการรับรู้/การสัมผัสรู้ไว้ว่า 

การรับรู้ (Perception) คือวิธีการท่ีบุคคลมองโลกที่อยู่รอบๆ ตัวบุคคล ฉะน้ันบุคคล 2 

คนอาจมีความคิดต่อตัวกระตุ้นอย่างเดียวกันภายใต้เง่ือนไขเดียวกันแตกต่างกัน โดยบุคคลทั้ง 2 อาจมี

วิธีการยอมรับถึงตัวกระตุ้น (Recognize), การเลือกสรร (Select), การประมวล (Organize), การ

ตีความ (Interpret) เก่ียวกับตัวกระตุ้นดังกล่าวไม่เหมือนกัน 

อย่างไรก็ตามการรับรู้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล เช่น ความต้องการ 

ค่านิยม การคาดหวัง และปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ความเช่ือ ค่านิยม ภาษา ความรู้ สถานะทางสังคม ทัศนคติ

บุคลิกลักษณะ ศาสนาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อาชีพ อารมณ์ เป็นต้น 

การตีความสารท่ีได้รับ เราจะตีความตามความเข้าใจและความรู้สึกของตนเอง เรารับรู้

ความหมายสิ่งที่เราประสบโดยอาศัยความหมายจากประสบการณ์ที่เรามีอยู่ หากสิ่งที่เราพบเห็นเป็น

สิ่งใหม่ซึ่งเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเราก็จะจดจําสิ่งน้ันด้วยการเลือก (Select) เพ่ิมเติม (Add) 

บิดเบือน (Distort) หรือโยงสิ่งน้ันให้เข้ากับประสบการณ์ของเรา ซึ่งประสบการณ์ (Experience) มี
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โดยผู้วิจัยจะนําแนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ไปใช้ในการออกแบบแบบสอบถามกับนักเรียน

ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand และนําไปใช้ในการวิเคราะห์ 

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี้ 

 

แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

ธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2546: 141) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ (Customer 

Satisfaction) ไว้ว่า คืออารมณ์แห่งความสุขและความรู้สึกคุ้มค่าที่ได้ใช้บริการ และความรู้สึกน้ัน

นํามาซึ่งความต้องการใช้บริการซ้ํา จนในที่สุดเกิดความติดใจต้องการใช้บริการกับธุรกิจน้ันให้นานเท่า

นานตราบเท่าที่ความพอใจน้ันยังคงอยู่ ซึ่งลูกค้าแต่ละคนย่อมมีความพึงพอใจที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับ

ความต้องการและประสบการณ์ในการใช้บริการ 

Assael (2541, อ้างถึงใน สุภชา ใสงาม, 2552) กล่าวว่าความพึงพอใจเกิดขึ้นเมื่อ

ผู้บริโภคมีประสบการณ์ต่อตราสินค้าน้ันตรงความคาดหวัง (Expectation) หรือเกินกว่าความคาดหวัง 

โดยความพึงพอใจน้ีจะเป็นการเสริมทัศนคติในทางบวกต่อตราสินค้าน้ัน ซึ่งนําไปสู่แนวโน้มในการ

เลือกซื้อตราสินค้าน้ันซ้ําอีกในการตัดสินใจซื้อสินค้าคร้ังต่อไป ในทางกลับกัน ความไม่พึงพอใจก็จะ

สร้างทัศนคติในทางลบต่อตราสินค้าน้ัน ซึ่งนําไปสู่แนวโน้มในการไม่เลือกซื้อตราสินค้าน้ันซ้ําอีกในการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าครั้งต่อไป 

1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า 

จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551: 71-73) ได้กล่าวไว้ว่า กุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จในงาน

บริการก็คือ ความพึงพอใจท่ีลูกค้ามีต่อการบริการน้ัน คือการที่ลูกค้าได้รับในสิ่งที่คาดหวังไว้โดยสิ่งที่

คาดหวังย่อมเก่ียวพันกับการปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการรับรู้ความ

ต้องการของลูกค้า และการตอบสนองต่อบริการตามความต้องการของลูกค้า คุณภาพการปฏิบัติงาน

ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ 

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของลูกค้าต่อการ

บริการอันเป็นผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ลูกค้าได้รับในการบริการ กับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง
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1.1 ผลิตภัณฑ์บริการ ความพึงพอใจของลูกค้าจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับบริการที่มี

คุณภาพและระดับการให้บริการตรงกับความต้องการ ความเอาใจใส่ขององค์กรผู้ให้บริการในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยความสนใจในรายละเอียดของสิ่งที่ลูกค้าต้องการในชีวิตประจําวัน วิธีการใช้

หรือสถานการณ์ที่ลูกค้าใช้สินค้าหรือบริการแต่ละอย่าง รวมท้ังคํานึงถึงคุณภาพของการนําเสนอ

บริการซึ่งเป็นส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

1.2 ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของลูกค้าขึ้นอยู่กับราคาค่าบริการที่ลูกค้ายอมรับ  

หรือพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความเต็มใจท่ีจะจ่าย (Willingness to 

pay) ของลูกค้า ทั้งน้ีเจตคติของลูกค้าที่มีต่อราคาบริการกับคุณภาพการบริการของแต่ละบุคคลอาจ

แตกต่างกันออกไป เช่น บางคนอาจพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการที่มีราคาสูงเป็นสินค้าหรือบริการที่มี

คุณภาพสูง ในขณะที่ลูกค้าบางคนจะพิจารณาราคาค่าบริการตามลักษณะความยากง่ายของการ

ให้บริการ เป็นต้น 

1.3 สถานที่บริการ การเข้าถึงบริการได้สะดวก เมื่อลูกค้ามีความต้องการย่อม

ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ทําเลที่ต้ัง และการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึง เพ่ืออํานวย

ความสะดวกแก่ลูกค้าจึงเป็นเรื่องสําคัญ 

1.4 การส่งเสริมแนะนําบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จากการได้

ยินข้อมูลข่าวสาร หรือบุคคลอ่ืนกล่าวขานถึงคุณภาพการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความ

เช่ือท่ีมีอยู่ก็จะรู้สึกดีกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการบริการตามมาได้ 

1.5 ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารการบริการ และผู้ปฏิบัติงานบริการ ล้วน

เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญต่อการปฏิบัติงานบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหารการ

บริการที่วางนโยบายการบริการโดยคํานึงถึงความสําคัญของลูกค้าเป็นหลัก ย่อมสามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานบริการหรือพนักงาน

บริการที่ตระหนักถึงลูกค้าเป็นสําคัญ จะแสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการที่ลูกค้าต้องการ

ด้วยความสนใจ และเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตสํานึกของการบริการ 
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1.6 สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการท่ี

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้ามักจะช่ืนชมสภาพแวดล้อมของการบริการที่เก่ียวข้องกับ

การออกแบบอาคารสถานที่ ความสวยงามของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ และการให้สีสันการ

จัดแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วน ตลอดจนการออกแบบวัสดุเคร่ืองใช้ในงานบริการ 

1.7 กระบวนการบริการ วิธีการนําเสนอในกระบวนการบริการเป็นส่วนสําคัญใน

การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานบริการแก่ลูกค้ามีความคล่องตัว และสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมี

คุณภาพ จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีการประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า 

 

2. การประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า 

การประเมินคุณภาพ และ ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งจําเป็นในการดําเนินธุรกิจของ

องค์กร และเหตุผลที่ต้องมีการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ ก็เพ่ือที่นักการตลาดจะสามารถ

ทราบถึงความคาดหวังของลูกค้าต่อคุณภาพ เพ่ือนําไปปรับปรุงคุณภาพการบริการ และนําไปสู่การ

เกิดความพึงพอใจของลูกค้าที่มากข้ึน 

Gerson (2536, อ้างถึงใน รุ่งไพลิน ส่องจ้า 2555) กล่าวถึง เหตุผลพ้ืนฐานที่ต้องมีการ

ประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า แบ่งออกเป็น 7 ประการ ได้แก่ 

2.1 เพ่ือที่จะเรียนรู้เก่ียวกับการรับรู้ของลูกค้า ลูกค้าแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 

แต่ละคนจะมีการรับรู้ต่อสิ่งต่างๆ ที่ต่างกัน ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็ตาม ดังน้ันการ

ประเมินคุณภาพหรือความพึงพอใจ ก็ควรจะประเมินจากการรับรู้ของแต่ละบุคคล ถึงจะได้ผลที่ดีที่สุด 

2.2 เพ่ือสรุปให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ จําเป็น เรียกร้องและคาดหวัง การ

ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไรกับสินค้าหรือบริการที่พวกเขาซื้อ

หรือได้รับไป แต่จะต้องสรุปให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากเรา น่ันคือเราจะต้องศึกษาถึงความ

ต้องการในปัจจุบันและอนาคตของลูกค้า เพ่ือจะทราบถึงความคาดหวังที่ลูกค้าต้องการที่จะได้รับจาก

เราในอนาคต สรุปคือถ้าจะวัดความพึงพอใจของลูกค้า เราต้องวัดว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 

จําเป็น เรียกร้อง และคาดหวังที่จะได้รับจากเรา รวมถึงเหตุผลของความต้องการน้ันๆ ด้วย 

2.3 เพ่ือที่จะลดช่องว่าง  มีช่องว่างมากมายเกิดข้ึนระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการและ

การท่ีมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าน้ี ก็ถือเป็นวิธีในการปิดช่องว่างเหล่าน้ันลง เน่ืองจาก
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2.4 เพ่ือตรวจสอบว่าอะไรคือสิ่งที่คาดหวังเพ่ือที่จะปรับปรุงคุณภาพการบริการและ

ความพึงพอใจของลูกค้า การท่ีจะตรวจสอบได้น้ันจะต้องมีการกําหนดมาตรฐานของการบริการให้กับ

องค์กร โดยมีพ้ืนฐานอยู่ที่ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และต้องทําการสื่อสารให้

พนักงานในองค์กรและลูกค้าทราบถึงมาตรฐานนั้น จากน้ันจึงจะสามารถประเมินผลโดยเปรียบเทียบ

มาตรฐานที่กําหนดไว้กับการกระทําที่เกิดขึ้นจริง 

2.5 การเพ่ิมคุณภาพนําไปสู่การเพ่ิมข้ึนของกําไร ในข้อน้ีไม่สามารถยืนยันได้ว่าการ

เพ่ิมคุณภาพจะนําไปสู่การเพ่ิมข้ึนของกําไรเสมอไปหรือไม่ ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจสูงขึ้นตามมา  

ทําให้คนยอมเสียเงินมากขึ้นเพ่ือแลกกับการบริการที่ดี ดังน้ันถ้ามีการพัฒนาคุณภาพการบริการรวมถึง

การส่งมอบบริการให้มีคุณภาพก็จะนําไปสู่การมีผลกําไรที่เพ่ิมมากข้ึนน่ันเอง 

2.6 เพ่ือที่จะเรียนรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่และจะก้าวไปในทางใด เหตุผลข้อน้ีเป็น

เหตุผลที่สําคัญที่สุด กล่าวคือเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือที่จะนําไปเป็นแนวทางว่าในอนาคต

จะต้องทําอย่างไร การประเมินการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการและการประเมินระดับ

ความพึงพอใจของลูกค้าจึงนับว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่จะนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กร 

2.7 เพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง องค์กรควรมีการพัฒนา

คุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ืองเพราะถ้าไม่มีการพัฒนาคุณภาพการบริการเลยลูกค้าก็อาจจะเปลี่ยน 

ไปใช้บริการของคู่แข่งได้ ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมีการประเมินคุณภาพการบริการให้ตรงกับความคาดหวัง

และความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 
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3. ความสัมพันธ์ ระหว่ างความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้บริ โภค

(Relationship between Expectation and Satisfaction) 

Zeithaml & Bitner (2546, อ้างถึงใน นิตยา ชาญสายสาคร 2550) กล่าวว่า การเข้า

ใจความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของผู้บริโภค ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งมอบการบริการให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และนําไปสู่ความพึงพอใจที่สูงข้ึนตามมา เพราะเมื่อผู้บริโภคทําการซื้อหรือใช้

สินค้าน้ันแล้ว ผลที่ได้มาจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับความคาดหวัง ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์

ของความคาดหวังและความพึงพอใจได้ดังน้ี 

3.1 Simple Confirmation คือสินค้ามีประสิทธิผลเป็นไปตามความคาดหวัง ทําให้

เกิดความพึงพอใจ 

3.2 Positive Disconfirmation คือสินค้ามีประสิทธิผลเกินกว่าความคาดหวัง ทํา

ให้เกิดความพึงพอใจในระดับสูง 

3.3 Negative Disconfirmation คือ สินค้ามีประสิทธิผลน้อยกว่าความคาดหวัง  

ทําให้เกิดความไม่พึงพอใจ 

 

จากแนวคิดความพึงพอใจ ผู้วิจัยจะนํามาใช้ในการออกแบบแบบสอบถาม และแนว

คําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกนักเรียนเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 รวมท้ังนํามาใช้ในการวิเคราะห์ 

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี้ 

 

 

 

แนวคิดเก่ียวกับความภักดี(Customer Loyalty) 

Schiffman & Kanuk (2550, อ้างถึงใน นิตยา ชาญสายสาคร, 2550) กล่าวว่า ความ

ภักดีในตราสินค้า หมายถึง ความพึงพอใจที่สม่ําเสมอและการซื้อตราสินค้าเดิมในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ใดบริษัทหน่ึง โดยเร่ืองของราคา (Price) และมูลค่า (Value) คือ กุญแจสําคัญในแง่ของความ

จงรักภักดี สําหรับเรื่องของความสม่ําเสมอ (Consistency) และคุณภาพ (Quality) ก็เป็น

องค์ประกอบที่มีบทบาทสําคัญเช่นกันในการสร้างและรักษาความภักดีในตราสินค้า นอกจากน้ัน 

นวัตกรรม (Innovation) ก็เป็นปัจจัยที่สามารถผลักดันให้เกิดความภักดีด้วยเช่นกัน 
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1. กระบวนการสร้างและรักษาความภักดีในระยะยาว 

V. Kumar (2551: 151-157) ได้กล่าวว่าการนํากระบวนการต่างๆ ไปใช้เพ่ือรักษาความ

ภักดีของลูกค้าในระยะยาวให้ประสบผลสําเร็จ จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการต่อไปน้ี

เสียก่อน 

1.1 สร้างและเพิ่มความภักดีทางพฤติกรรม ความภักดีที่สะท้อนให้เห็นผ่านทาง

พฤติกรรมการซื้อเท่าน้ัน พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าในทางที่ ดีขึ้นจะนําไปสู่การเพ่ิมขึ้นของ

ผลตอบแทนทางตรงที่จับต้องได้ของบริษัท  ซึ่งในแง่ของทัศนคติที่ดีขึ้นน้ัน  ผลตอบแทนอาจเป็น

ความรู้สึกผูกพันกับบริษัทในระยะยาวและการให้ความเช่ือใจกับบริษัท  โดยไม่จําเป็นต้องเป็น

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าหรือบริการจริงๆ  ดังน้ัน  ถ้าความภักดีทางทัศนคติอย่างแท้จริงของลูกค้าไม่

ถูกนําไปโยงเข้ากับความภักดีทางพฤติกรรมแล้ว  ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับก็อาจไม่มากนัก  บริษัทจึง

จําเป็นต้องสร้างความภักดีทางพฤติกรรมให้ได้ก่อนที่จะสร้างความภักดีทางทัศนคติ 

1.2 ปลูกฝังความภักดีทางทัศนคติ ความภักดีทางทัศนคติเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการ  

“ปลูกฝัง”  และต้องทําสิ่งที่นอกเหนือไปจากการทําการตลาดตามปกติที่บริษัทใช้  ความภักดีทาง

ทัศนคติมักจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวระหว่างบริษัทกับลูกค้า  เช่นเดียวกับที่บริษัทใช้

ความภักดีทางพฤติกรรมเพ่ือรักษาความสามารถในการทํากําไร  การปลูกฝังความภักดีทางทัศนคติจะ

ทําให้ลูกค้ามีต้นทุนในการเปลี่ยนไปซื้อจากบริษัทอ่ืน  การที่บริษัทจะสามารถกําหนดวิธีการที่มี

ประสิทธิผลในการปลูกฝังความภักดีทางทัศนคติได้น้ัน  บริษัทจะต้องรู้จักลูกค้าเป็นอย่างดี 

บริษัทควรจะเข้าใจว่าทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อบริษัทเป็นอย่างไร  และสามารถ

ประเมินทัศนคติของลูกค้าในแบบที่จะมีความหมายต่อบริษัทได้  ทัศนคติของลูกค้าสามารถประเมินได้

ในหลายแง่มุมด้วยการสํารวจความคิดเห็นของลูกค้าแต่ละราย  นอกจากน้ียังสามารถนําตัวช้ีวัดอย่าง

อ่ืน  เช่น  การเสนอความคิดเห็นของลูกค้า  และการทําวิจัยด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย  (Focus 

Groups) 

1.3 เชื่อมโยงความภักดีเข้ากับความสามารถในการทํากําไร 

กิจกรรมการตลาดทุกอย่างควรมีเป้าหมายอยู่ที่การเพ่ิมความสามารถในการทํากําไร

สูงสุดให้กับบริษัทเช่นเดียวกับโปรแกรมสร้างความภักดี  กล่าวคือโปรแกรมสร้างความภักดีกับลูกค้าที่

นํามาใช้โดยไม่คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นหายนะ 
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วิธีหน่ึงที่มีประสิทธิผลในการสร้างความเช่ือมโยงกันระหว่างความภักดีและ

ความสามารถในการทํากําไรสําหรับการออกแบบโปรแกรมสร้างความภักดีก็คือ การนําตัวช้ีวัด CLV 

(Customer Lifetime Value) เข้ามาใช้ 

 

2. การวัดความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty Measurement) 

Aaker (2534, อ้างถึงใน ชนิดา วนารักษ์สกุล 2552) กล่าวถึงการวัดความภักดีต่อตรา

สินค้าออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ ความภักดีเชิงทัศนคติ และความภักดีเชิงพฤติกรรม ดังน้ี 

2.1 การวัดเชิงทัศนคติ  (Attitudinal  Measurement) เป็นการวัดความภักดี

ต่อตราสินค้าด้านอารมณ์  ในระดับน้ีความพอใจที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้าน้ันจะมีความรู้สึกและ

อารมณ์เข้ามาเก่ียวข้อง  4  ระดับคือ 

2.1.1 วัดจากการท่ีลูกค้าคํานึงถึงคุณค่าที่ต้องเสียไปจากการเปลี่ยนไปใช้ตรา

สินค้าอ่ืน (Switching Cost) โดยผู้บริโภคอาจจะลังเลถึงความเสี่ยงที่จะได้รับในคุณภาพที่ด้อยกว่า

จากตราสินค้าที่เปลี่ยนไปใช้  เป็นการวัดที่ทําให้ทราบพ้ืนฐานความภักดีต่อตราสินค้าได้ในระดับหน่ึง 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Institute for Small and 

Medium Enterprises Development) (http://www.ismed.or.th/: 2556) ได้อธิบายเก่ียวกับ

ต้นทุนในการเปลี่ยนตราสินค้า  (Switching Cost) ว่าเป็นต้นทุนที่เกิดทันทีเมื่อผู้บริโภคจะเปลี่ยน

สินค้าไปบริโภคสินค้าเดียวกันแต่เป็นผู้ผลิตรายอ่ืน ทําให้ผู้บริโภคต้องทบทวนอีกว่าจะเปลี่ยนดีหรือไม่ 

จนท้ายที่สุดอาจจะไม่เปลี่ยนเพราะต้นทุนในการเปลี่ยนสินค้าที่สูงเกินไป ประเภทของต้นทุนในการ

สับเปลี่ยนสินค้า มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ 

1. ต้นทุนที่จ่ายคร้ังแรกและไม่สามารถเรียกคืนได้ (Non-Recoverable 

Initial Purchase) เป็นต้นทุนที่เกิดจากการที่ผู้บริโภคเสียค่าใช้จ่ายจากการใช้คร้ังแรก

เพียงคร้ังเดียวและได้รับผลประโยชน์จากสินค้าและบริการน้ันอย่างต่อเน่ืองในเวลาต่อๆ 

มา เช่น บริการ Fitness ต่างๆท่ีมีการเก็บค่าบริการแรกเข้ารายปีในครั้งแรกและ

สามารถใช้ประโยชน์จากบริการ Fitness ตลอด 1 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างปี 

2. ต้นทุนที่เกิดจากการลงทุนในด้านการเรียนรู้ (Idiosyncratic Learning 

Investments) เป็นต้นทุนที่เกิดจากการจ่ายแต่ละช่วงเวลาลดลง แต่ผลประโยชน์ที่

ได้รับจากสินค้าและบริการที่ เ พ่ิมขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ เช่น การใช้บริการ
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3. ต้นทุนที่เกิดจากการซื้อเพ่ืออนาคต (Future Pay off Purchase) 

ต้นทุนประเภทน้ีจะเกิดจากการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลาอย่างสมํ่าเสมอ แต่ผลประโยชน์

ที่ได้รับเมื่อถึงช่วงเวลาหน่ึงจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ เช่น การสะสมไมล์ของสายการบิน เมื่อ

ผู้บริโภคใช้บริการสายการบิน บริษัทจะมีการสะสมไมล์เพ่ือบินฟรีเมื่อสะสมไปถึงระยะ

หน่ึง ดังน้ันเมื่อผู้บริโภคเร่ิมสะสมไปช่วงหน่ึงก็จะมีต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สายการบิน

อ่ืน เพราะเสียดายไมล์ที่สะสมกับสายการบินน้ัน 

2.1.2 การวัดความพึงพอใจ (Measuring Satisfaction) ซึ่งเป็นองค์ประกอบ

สําคัญสําหรับทุกระดับความภักดีต่อสินค้า และความไม่พึงพอใจของผู้บริโภคก็สามารถทําให้ผู้บริโภค

เปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอ่ืนได้ 

2.1.3 ความชอบในตราสินค้า (Liking of the Brand) โดยวัดว่าผู้บริโภคเห็น

ว่าตราสินค้าน้ันเสมือนสิ่งที่คุ้นเคยหรือไม่ ต่อต้านตราสินค้าคู่แข่งมากน้อยเพียงใด เป็นการวัดจาก

อารมณ์ความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้ามากกว่าที่ผู้บริโภคมีต่อคุณสมบัติหรือข้อดีเชิงกายภาพของ

สินค้า โดยความช่ืนชอบน้ีเป็นได้ต้ังแต่ในระดับช่ืนชอบ (Liking) เคารพ (Respect) เป็นมิตร

(Friendship) และไว้วางใจ (Trust) 

2.1.4 ความผูกพัน (Commitment) คือวัดจากความรัก ความเช่ือมั่นของ

ลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า โดยอาจจะพิจารณาประกอบกับตัวบ่งช้ีที่สําคัญ เช่น จํานวนคร้ังที่ผู้บริโภคเข้า

มาติดต่อปฏิสัมพันธ์กับองค์กรและตราสินค้า เป็นต้น 

 

2.2 การวัดเชิงพฤติกรรม  (Behavioral  Measurement) เป็นการวัดความ

ภักดีต่อสินค้าโดยตรง โดยเฉพาะอย่างย่ิงพฤติกรรมที่เป็นนิสัย (Habitual Behavior) กล่าวคือเป็น

การพิจารณาจากรูปแบบการซื้อจริงโดยอาจใช้วิธีการวัดอัตราการซื้อซ้ํา (Repurchase Rates) เช่น  

ผู้บริโภคซื้อสินค้าเดิมอย่างน้อย 2 คร้ังขึ้นไปในช่วงเวลาหน่ึง การวัดการซื้อแบบร้อยละ (Percent of 

Purchase) คือการดูจํานวนเปอร์เซ็นต์ของการซื้อทั้งหมดว่าตราสินค้าใดที่ได้รับการซื้อบ่อยที่สุด  
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Zeithaml, Berry, and Parasuraman (2539, อ้างถึงใน สุธาทิพย์ ชูเกียรติโรจน์ 

2552) ได้นําเสนอกรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการวัดความต้ังใจของลูกค้าที่จะมีพฤติกรรมต่างๆ ใน

บริบทของธุรกิจบริการ ซึ่งสามารถนําไปใช้ร่วมกับการวัดว่าลูกค้ามีความภักดีกับองค์กรที่ตนใช้บริการ

อยู่มากน้อยเพียงใด ซึ่งประกอบด้วยความต้ังใจใน 4 ด้าน 

2.2.1 ความต้ังใจบอกต่อ (Word-of Mouth Communication) การพูด

ถึงสิ่งที่ดีเก่ียวกับผู้ให้บริการและการบริการ  แนะนําและกระตุ้นให้คนอ่ืนสนใจและใช้การบริการน้ัน  

ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะห์ความภักดีของผู้บริโภคท่ีมีต่อผู้ให้บริการ ประกอบด้วย 

1. ลูกค้าพูดในสิ่งที่ดีเก่ียวกับองค์กรกับผู้อ่ืนหรือไม่ 

2. ลูกค้าแนะนําองค์กรให้กับผู้อ่ืนที่มาขอคําปรึกษาหรือไม่ 

3. ลูกค้าสนับสนุนคนรู้จักซื้อสินค้าหรือบริการขององค์กรหรือไม่ 

2.2.2 ความต้ังใจซ้ือ (Purchase Intention) เป็นการเลือกการบริการน้ันๆ 

เป็นตัวเลือกแรก ซึ่งสิ่งน้ีสามารถสะท้อนนิสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนการบริการได้ ประกอบด้วย 

1. ลูกค้าพิจารณาตราสินค้าขององค์กรเป็นรายแรกหรือไม่ 

2. ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ขององค์กรมากข้ึนในปีต่อมาหรือไม่ 

3. ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการขององค์กรน้อยลงในปีต่อมาหรือไม่ 

2.2.3 ความ ต้ั ง ใจ อัน เ กิ ดจากความ อ่อน ไหวต่ อปั จ จั ย ด้ านราคา 

(PriceSensitivity) การที่ผู้บริโภคไม่มีปัญหาในการที่ผู้ให้บริการข้ึนราคาและผู้บริโภคยอมจ่าย

มากกว่าที่อ่ืนหากการบริการน้ันสามารถตอบสนองความพึงพอใจได้ ประกอบด้วย 

1. ลูกค้าจะซื้อสินค้าหรือบริการบางส่วนจากองค์กรอ่ืนที่ให้ราคาน่าสนใจ

กว่าบ้างหรือไม่ 

2. ลูกค้าจะเปลี่ยนไปซื้อสินค้าหรือบริการท้ังหมดจากองค์กรอ่ืนที่ให้ราคา

น่าสนใจกว่าหรือไม่ 

3. ลูกค้ายินยอมท่ีจะจ่ายมากข้ึนให้กับองค์กรปัจจุบันซึ่งซื้อสินค้าหรือ

บริการอยู่แม้จะต้องจ่ายในราคาที่สูงกว่าองค์กรอ่ืนหรือไม่ 
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2.2.4 ความต้ังใจว่ากล่าวติเตียน (Complaining  Behavior) คือการ

ร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา  อาจจะร้องเรียนกับผู้ให้บริการ  บอกต่อผู้อ่ืน  ซึ่งเป็นการวัดการตอบสนอง

ต่อปัญหาของผู้บริโภค 

1. ลูกค้าจะเปลี่ยนไปซื้อสินค้าหรือบริการกับองค์กรอ่ืนทันทีหากประสบ

ปัญหา 

2. ลูกค้าจะติเตียนองค์กรที่ซื้อสินค้าหรือบริการกับลูกค้ารายอ่ืนหรือไม่ 

เมื่อประสบปัญหากับองค์กรที่ซื้อสินค้าหรือบริการ 

3. ลูกค้าจะติเตียนองค์กรที่ซื้อสินค้าหรือบริการอยู่แล้วกับหน่วยงาน

ภายนอกหรือไม่ 

4. ลูกค้าจะติเตียนกับพนักงานขององค์กรโดยตรงหากมีปัญหาหรือไม่ 

จากแนวคิดความภักดี ผู้วิจัยจะนํามาใช้ในการออกแบบแบบสอบถาม และแนวคําถาม

ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียนของสถาบัน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 รวมทั้งนํามาใช้ในการ

วิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี้ 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การทํางานวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเจาะจงเน้ือหา

ที่เก่ียวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ความพึงพอใจ ความภักดี ธุรกิจบริการ และบัตรสมาชิก จนได้

งานวิจัยที่เก่ียวข้องมาทั้งหมด 3 งานวิจัยดังน้ี 

เชษฐศิต มหาทัพภ์ (2552) ทําการวิจัยเร่ือง “กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street สาขาสีลม” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น

เกี่ยวกับกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street สาขาสีลม 2) 

เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

Wall Street สาขาสีลมโดยจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงสํารวจจากการแจก

แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรที่เป็นผู้บริโภคหรือลูกค้าที่ใช้บริการของสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษ Wall Street สาขาสีลมจํานวน 400 คน 
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ผลจากการวิจัยพบว่า ลูกค้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street สาขาสีลมที่มี

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street สาขาสีลมในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 แต่ลูกค้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street สาขาสีลมที่มีเพศ และ อายุต่างกันมี

ความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street 

สาขาสีลมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

จากงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้นํามาเป็นแนวทางในการดําเนินงานวิจัยเน่ืองจากงานวิจัยน้ีได้

ทําการศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษ Wall Street สาขาสีลม แต่ทางผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษาในกรณีที่เจาะลึกลงไป คือ 

ศึกษาตัวกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ทางสถาบันได้ทํา น่ันคือ โปรแกรม Learn & Win และ 

โปรแกรม Student Privileges รวมถึงการนํางานวิจัยน้ีมาศึกษาและอภิปรายผลให้เกิดความเข้าใจ

เก่ียวกับการดําเนินงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English 

Thailand 

 

ธณัชฌา อุดมแสวงทรัพย์ (2555) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานลูกค้า

สัมพันธ์ของ บริษัท เชฟโรเลท เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด”มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือ 1) ศึกษา

การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด 2) ศึกษาความพึงพอใจ

ของลูกค้าที่มีต่อการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ 3) ศึกษาความภักดีของลูกค้าที่มีต่อ บริษัท เชฟโรเลต 

เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ที่

มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด 3 

ท่าน และลูกค้าจํานวน 12 ท่าน 

ผลการวิจัยพบว่านอกจากความประทับใจจากการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์อีกสิ่งหน่ึงที่

ต้องให้ความสําคัญสําหรับลูกค้าแล้วคุณภาพรถยนต์และมาตรฐานคุณภาพการบริการของศูนย์บริการ

เชฟโรเลตยังเป็นปัจจัยสําคัญ เน่ืองจากรถยนต์เป็นสินค้าราคาสูง ดังน้ัน นอกเหนือจากโปรแกรม

ลูกค้าสัมพันธ์ที่มอบให้ บริษัท เชฟโรเลต เชลส์ (ประเทศไทย) จํากัด จึงควรรักษาระดับมาตรฐาน

คุณภาพรถยนต์ และพัฒนาคุณภาพการบริการของศูนย์บริการเชฟโรเลตอย่างสมํ่าเสมอ 
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จากงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้นํามาศึกษาเก่ียวกับความภักดีของนักเรียนต่อสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความ

ประทับใจให้กับนักเรียนของสถาบัน จนนําไปสู่ความภักดีต่อสถาบันและนํามาใช้เป็นตัวอย่างในการ

ออกแบบคําถามสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียนของสถาบัน 

 

รุ่งไพลิน ส่องจ้า(2555) ทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ความพึงพอใจ และ

ความภักดีของลูกค้าที่มีต่อบัตรสปอต เดอะวันการ์ด ของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านบัตรสปอต เดอะวันการ์ด ของบริษัท

เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 2) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบัตรสปอต เดอะวันการ์ด 

ของบริษัทเซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรช่ัน จํากัด 3) ศึกษาความภักดีของลูกค้าที่มีต่อบัตรสปอต เดอะวัน

การ์ด ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด และได้ใช้วิธีการศึกษาวิจัย 2 รูปแบบคือ 1) วิจัย

เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริการท่ีดูแลงานด้านบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านบัตรสปอต เดอะ

วันการ์ด ของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 2) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การเก็บ

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสํารวจ ด้านความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่มีต่อบัตรสปอต 

เดอะวันการ์ดในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ชุด 

ผลการวิจัยพบว่าบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด ได้นํากลยุทธ์การบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์มาใช้และสร้างบัตรสมาชิกแบบใหม่ที่ เรียกว่า บัตรสปอต เดอะวันการ์ด โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกในการพกพาและใช้งานของลูกค้าบัตรสมาชิก โดยทางบริษัท

เซ็นทรัล รีเทล จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบ โดยประกอบด้วย 3 ฝ่ายหลักๆ คือ ฝ่าย CRM Data Analytics 

Division ดูแลเรื่องข้อมูลทั้งหมด เช่น การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การแบ่งกลุ่ม การนําข้อมูลไปใช้ 

เป็นต้น ฝ่าย CRM Marketing ดูแลเรื่อง Marketing และ Brand Communication ส่วนอีกฝ่ายคือ 

ทีม Operation จะดูเร่ือง Contact Point ทั้งหลายที่จะต้องพบปะกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น

ประสานงานกับ Customer Service ในห้าง หรือ Call Center การตอบปัญหาลูกค้า 

จากงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้นํามาศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบัน

สอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารงาน

ลูกค้าสัมพันธ์ในกระบวนการต่างๆ และนํามาใช้เป็นตัวอย่างในการออกแบบคําถามสัมภาษณ์เชิงลึก

กับผู้ที่มีดูแลโปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้ง 2 โปรแกรม 
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ระเบียบวิธีวจิัย 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง  “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ  Wall 

Street English Thailand กรณีศึกษา โปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student 

Privileges” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังน้ี 

1. ศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม 

Student Privileges 

2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม 

Student Privileges 

3. ศึกษาความภักดีของนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English 

Thailand 

โดยผู้ศึกษาวิจัยมีวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และ เชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1. ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับการ

บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand กับผู้ที่ดูแล

ในส่วนของโปรแกรม Learn & Win และ Student Privileges 

2. ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อ

โปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student Privileges และ ความภักดีของนักเรียนต่อสถาบัน

สอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand 

3. ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียน (In-depth Interview)  

เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นต่อโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student Privileges และ 

ความรู้สึก ตลอดจนสาเหตุแห่งความไม่พึงพอใจของนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall 

Street English Thailand รวมถึงแนวทางในการแก้ไขที่นักเรียนต้องการ 

ซึ่งมีรายละเอียดของการศึกษาวิจัยในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ 
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1. ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เก่ียวกับการ

บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand กับผู้ที่

ดูแลในส่วนของโปรแกรม Learn & Win และ Student Privileges 

1.1 แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

ผู้วิจัยศึกษารวมรวมข้อมูลเก่ียวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านโปรแกรม Learn & 

Win และ โปรแกรม Student Privileges โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วย

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ดูแลโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม 

Student Privileges ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand จํานวน 1 ท่าน 

ได้แก่ 

Ms. Zana Ballout ตําแหน่งผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ของสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand 

 

1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

แนวคําถามสัมภาษณ์เชิงลึกมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษเน่ืองจากผู้ให้สัมภาษณ์เป็น

ชาวต่างชาติ โดยแนวคําถามสัมภาษณ์เชิงลึกมีแนวคําถามดังน้ี 

1.2.1 ข้อมูลเบ้ืองต้น 

1. อะไรคือจุดประสงค์ของการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์และใครคือ

กลุ่มเป้าหมายในการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของ Wall Street English Thailand 

2. กลยุทธ์ที่ใช้สร้างความแตกต่างและข้อได้เปรียบทางการแข่งขันคืออะไร 

3. ทางสถาบันได้คาดหวังผลของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ไว้อย่างไรบ้าง 

4. การสื่อสารกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันมีการสื่อสารโปรแกรมและสิทธิ

พิเศษต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างไร 

1.2.2 การดําเนินงาน 

1. การเก็บฐานข้อมูลลูกค้าทําอย่างไร 

2. วิเคราะห์และประมวลผลอย่างไร 
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3. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร 

4. มีวิธีการออกรางวัล และ สิทธิพิเศษอย่างไร 

1.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1. หลังจากเร่ิมโปรแกรม Learn & Win และ Student Privileges มี

ปัญหาอะไรบ้าง 

2. มีแนวทางการแก้ปัญหาเหล่าน้ันอย่างไร 

3. ผลจากการแก้ปัญหาเหล่าน้ันเป็นอย่างไร 

4. แนวโน้มในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในอนาคตเป็นอย่างไร 

1.2.4 การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินผลการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างไร 

2. ผลเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ 

 

1.3 การวิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูล 

ผู้ วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกโดยเก็บรวบรวม

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่เป็นการสัมภาษณ์จากแหล่งข้อมูลบุคคลและการเก็บข้อมูล

จากการสังเกตการณ์ (Observation Technique) โดยใช้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบแนวทาง

ในการวิเคราะห์แต่ละประเด็นที่ศึกษา 

การนําเสนอข้อมูลจะเสนอในรูปแบบการวิเคราะห์ เ ชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) ประกอบกับการยกตัวอย่างที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ือให้เห็นถึงกระบวนการบริหารงาน

ลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand ซึ่งผู้ศึกษาจะนําเสนอ

ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้วแยกออกเป็นประเด็นๆ เพ่ือให้เข้าใจง่าย และชัดเจนย่ิงขึ้น 
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2. ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อโปรแกรม 

Learn & Win และ โปรแกรม Student Privileges  และ ความภักดีของนักเรียนต่อสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand 

2.1 การรวบรวมข้อมูล 

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสํารวจเรื่องความพึงพอใจต่อโปรแกรม Learn & 

Win และ โปรแกรม Student Privileges และความภักดีต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street 

English Thailand จํานวน 240 ตัวอย่าง 

 

2.2 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 

ประชากรสําหรับการศึกษาในครั้งน้ีคือ  นักเรียนของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall 

Street English Thailand ที่กําลังเรียนอยู่ในส่วนของ Retail Center ทั้ง 8 สาขาใน

กรุงเทพมหานครได้แก่ สาขาลาดพร้าว สาขาสยามดิสคัฟเวอร์รี่ สาขาแฟช่ันไอส์แลนด์ สาขาป่ินเกล้า 

สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ สาขารังสิต สาขาสีลม และ สาขาเมกาบางนา 

 

2.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยเลือกสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น 

(Non-probability Sampling) จากกลุ่มตัวอย่าง 8 สาขา สาขาละ 30 ตัวอย่าง รวมท้ังหมด 240 

ตัวอย่าง 

 

2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่ องมือที่ ผู้ วิ จัย ใ ช้สํ าหรับเ ก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างคือ  

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้คําถามประเภทปลายปิด (Close-ended Question) เป็น

สําคัญ และ แบ่งโครงสร้างของคําถามออกเป็น 5 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall 

Street English Thailand 
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ส่วนที่ 3 คําถามเก่ียวกับการรับรู้ พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อโปรแกรม Learn 

& Win 

ส่วนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับการรับรู้ พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อโปรแกรม 

Student Privileges 

ส่วนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับความภักดีต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street 

English Thailand 

 

2.5 การวัดตัวแปรและเกณฑ์การให้คะแนน 

2.5.1 การวัดพฤติกรรมการรับรู้ของนักเรียนต่อโปรแกรม Learn & Win และ 

โปรแกรม Student Privileges ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand

ผู้วิจัยให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงพฤติกรรมการรับรู้ว่า รู้จักหรือไม่รู้จัก และ รู้จักผ่านช่องทางใด

โดยให้นักเรียนผู้ทําแบบสอบถามระบุพฤติกรรมการรับรู้น้ันบนมาตรวัดแบบ Nominal Scale 

2.5.2 การวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรม Learn & Win และ 

โปรแกรม Student Privileges ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ  Wall Street English 

Thailand ผู้วิจัยให้นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมทั้ง 2 ว่ามีระดับ

ความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังน้ี 

1 หมายถึง  พึงพอใจต่อโปรแกรมน้อยที่สุด  ไปจนถึงระดับ  5  หมายถึง  พึง

พอใจต่อโปรแกรมมากท่ีสุด 

หลังจากน้ันผู้วิจัยจะนําผลการวิจัยที่ได้หาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง

แล้วมาแปลความหมายเป็นระดับความพึงพอใจ  โดยมีเกณฑ์ให้การแปลความหมายข้อมูล ดังน้ี 

 เกณฑ์ระดับคะแนนเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51  -  5.00  มีระดับความพึงพอใจในระดับสูงมาก 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51  -  4.50  มีระดับความพึงพอใจในระดับสูง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51  -  3.50  มีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
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ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51  -  2.50  มีระดับความพึงพอใจในระดับตํ่า 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00  -  1.50  มีระดับความพึงพอใจในระดับตํ่ามาก 

2.5.3 การวัดความภักดีของนักเรียนที่มีต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall 

Street English Thailand ผู้วิจัยได้ให้ผู้ที่ตอบแบบสอบถามได้ทําการวัดระดับภาพรวมของความ

ภักดีของนักเรียนต่อสถาบันว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ระบุความคิดเห็น

เก่ียวกับความภักดีโดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

1 หมายถึง ภักดีต่อสถาบันน้อยที่สุด ไปจนถึงระดับ 5 หมายถึง ภักดีต่อสถาบันมาก

ที่สุด 

หลังจากน้ันผู้วิจัยจะนําผลการวิจัยที่ได้หาค่าเฉล่ียความภักดีของกลุ่มตัวอย่างแล้วมา

แปลความหมายเป็นระดับของความภักดี  โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลดังน้ี 

เกณฑ์ระดับคะแนนเฉลี่ย   ระดับความภักดี 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51  -  5.00  มีระดับความภักดีในระดับสูงมาก 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51  -  4.50  มีระดับความภักดีในระดับสูง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51  -  3.50  มีระดับความภักดีในระดับปานกลาง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51  -  2.50  มีระดับความภักดีในระดับตํ่า 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00  -  1.50  มีระดับความภักดีในระดับตํ่ามาก 

2.5.4 การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล 

ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนําข้อมูลมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS (Statistical Package for the Science for Windows) เพ่ือประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือแจกแจงความถ่ี (Frequency) หาค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมูล

ทั่วไปเก่ียวกับกลุ่มตัวอย่าง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรม Learn & Win และโปรแกรม 
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3. ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียน (In-depth Interview) เพื่อทราบ

ถึงความคิดเห็นต่อโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student Privileges และ ความรู้สึก 

ตลอดจนสาเหตุแห่งความไม่พึงพอใจของนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street 

English Thailand รวมถึงแนวทางในการแก้ไขท่ีนักเรียนต้องการ 

3.1 การรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

ผู้วิจัยได้ทําการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียน

ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand ที่ได้ทําแบบสอบถามและมีคะแนน

ความพึงพอใจต่อโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student Privileges ตํ่ากว่า 3.50 และ 

คะแนนความภักดีต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand ตํ่ากว่า 3.50  

ทั้งหมด 15 ท่าน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาวิจัยน้ีแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. นักเรียนที่มีคะแนนความพึงพอใจต่อโปรแกรม Learn & Win ตํ่ากว่า 3.50

จํานวน 5 ท่าน 

2. นักเรียนที่มีคะแนนความพึงพอใจต่อโปรแกรม Student Privileges ตํ่ากว่า 

3.50 จํานวน  5  ท่าน 

3. นักเรียนที่ไม่รู้จักทั้งโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student 

Privileges จํานวน 5 ท่าน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้ตามเกณฑ์กลุ่มตัวอย่างที่ผู้ศึกษาทําการกําหนดไว้ จํานวน 15 ท่าน โดยไม่

คํานึงถึงความหลักความน่าจะเป็น 
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ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ ของทางสถาบันที่ได้แจกให้กับนักเรียนของ

ทางสถาบันและการเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์ตามสาขาต่างๆ 

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

แนวคําถามสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแบ่งแนวคําถามเป็น 4 ส่วนดังน้ีคือ 

1. พฤติกรรมการมาเรียน 

2. โปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student Privileges 

3. สถาบัน 

4. การสื่อสาร 

ทั้งน้ีแนวคําถามของแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันในส่วนของคําถามเกี่ยวกับตัวโปรแกรม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของโปรแกรมในแต่ละกลุ่ม เน่ืองจากตัวโปรแกรมแต่ละโปรแกรมมี

ลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น รูปแบบในการดําเนินงานของแต่ละโปรแกรม และ ของรางวัล เป็นต้น โดย

มีแนวคําถามดังน้ี 

3.2.1 พฤติกรรมการมาเรียน อะไรคือสาเหตุที่ท่านมาเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 

3.2.2 ตัวโปรแกรม 

I. สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนความพึงพอใจต่อโปรแกรม Learn & Win 

ตํ่ากว่า 3.50 

1. ท่านรู้จักโปรแกรม Learn & Win ได้อย่างไร 

2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ Wall Street English Thailand มี

โปรแกรม Learn & Win 

3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเกณฑ์การให้คะแนนของโปรแกรม Learn 

& Win 

4. ท่านรู้สึกชอบของรางวัลในโปรแกรม Learn & Win หรือไม่ 

5. ท่านต้องการให้โปรแกรม Learn & Win ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

6. ท่านคิดว่าโปรแกรมนี้สามารถช่วยสร้างแรงจูงใจในการมาเรียนให้กับตัว

ท่านได้หรือไม่ 
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II. สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนความพึงพอใจต่อโปรแกรม Student 

Privileges ตํ่ากว่า  3.50 

1. ท่านรู้จักโปรแกรม Student Privileges ได้อย่างไร 

2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ Wall Street English Thailand มี

โปรแกรม Student Privileges 

3. ท่านชอบสิทธิพิเศษต่างๆ ในโปรแกรม Student Privileges หรือไม่ 

อย่างไร 

4. ท่านมีความคิดอย่างไรเก่ียวกับการรับสิทธิของโปรแกรม Student 

Privileges 

5. ท่านต้องการให้โปรแกรม Student Privileges ปรับปรุงแก้ไขอะไร

เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร 

III. สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่รู้จักทั้งโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม 

Student Privileges 

1. เพราะเหตุใดท่านถึงไม่รู้จักโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม 

Student Privileges 

2. ท่านรู้สึกอย่างไรกับการที่ Wall Street English Thailand มีโปรแกรม 

Learn & Win และ โปรแกรม Student Privileges 

3. การท่ี Wall Street English Thailand มีโปรแกรม Learn & Win และ 

โปรแกรม Student Privileges ช่วยให้ท่านเกิดแรงจูงใจในการมาเรียนได้หรือไม่ 

3.2.3 สถาบัน 

1. อะไรคือเหตุผลที่ท่านเลือกเรียนภาษาอังกฤษ กับทางสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand 

2. โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่สถาบันได้สร้างขึ้น สามารถช่วยทําให้

ท่านเกิดความภักดีต่อตัวสถาบันหรือไม่ 

3. ท่านต้องการให้ทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English 

Thailand ปรับปรุงในเร่ืองใดหรือไม่ 
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4. ท่านต้องการให้สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English 

Thailand มีกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ 

3.2.4 การสื่อสาร 

1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการสื่อสารในปัจจุบัน ท่านคิดว่าเหมาะสม

หรือไม่ อย่างไร และควรจะต้องปรับปรุงอย่างไร 

2. พนักงานของทางสถาบันสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ท่านได้เป็น

อย่างดีหรือไม่ 

3. ท่านอยากให้ทางสถาบันปรับปรุงการสื่อสารของทางสถาบันอย่างไร 

4. ท่านอยากให้ทางสถาบันติดต่อ หรือ ส่งข่าวสารต่างๆ กับท่านผ่าน

ช่องทางใด 

 

3.3 การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล 

จากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกนักเรียนของสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand ทั้ง 15 ท่าน ผู้ศึกษาจะทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องเป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์แต่ละประเด็นที่ทําการศึกษา 

การนําเสนอข้อมูลจะเสนอในรูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนาท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 

และข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาประกอบเพ่ือแสดงให้เห็นถึงสาเหตุและความรู้สึกอันเป็นที่มา

ของความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ และ ความภักดีของ

ลูกค้าที่มีต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand ซึ่งผู้ศึกษาจะนําเสนอข้อมูลที่

ได้วิเคราะห์แล้วแยกออกเป็นประเด็นๆ เพ่ือให้เข้าใจง่ายและชัดเจนย่ิงขึ้น 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ  

Wall Street English Thailand ผ่านโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student Privileges 

ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วน

ดังน้ีคือ 

1. ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับการ

บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand กับผู้ที่ดูแล

ในส่วนของโปรแกรม Learn & Win และ Student Privileges 

2. ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม สํารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อ

โปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student Privileges และ ความภักดีของนักเรียนต่อสถาบัน

สอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand 

3. ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียน (In-depth Interview)  

เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นต่อโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student Privileges และ 

ความรู้สึก ตลอดจนสาเหตุแห่งความไม่พึงพอใจของนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall 

Street English Thailand รวมถึงแนวทางในการแก้ไขที่นักเรียนต้องการ 

 

1. ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เก่ียวกับการ

บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ  Wall Street English Thailand กับผู้ที่

ดูแลในส่วนของโปรแกรม Learn & Win และ Student Privileges 

ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ดูแลในส่วนของโปรแกรม Learn & Win และ 

โปรแกรม Student Privileges ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand

จํานวน 1 ท่าน ได้แก่ Ms. Zana Ballout 
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ตําแหน่ง Project Manager of Wall Street English Thailand ซึ่งได้ผลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกดังน้ี 

1. ข้อมูลเบื้องต้น 

1.1 อะไรคือจุดประสงค์ของการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ และ ใครคือ

กลุ่มเป้าหมายในการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของ Wall Street English Thailand 

เน่ืองจากสถาบันได้ประสบกับปัญหาการไม่มาเรียนของนักเรียน ด้วยอาจจะสืบ

เน่ืองมาจากนักเรียนอยู่ในช่วงสอบ ทํางาน รวมท้ังต้ังครรภ์ แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ 

ทางสถาบัน ต้องการจะสร้างโปรแกรมเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการมาเรียนให้กับนักเรียน

ทุกคน รวมถึง เป็นเคร่ืองมือที่ใช้แสดงความขอบคุณนักเรียนที่สร้างกําไรให้กับสถาบันไม่ว่า

จะสมัครคอร์สเรียนเพ่ิม หรือ แนะนําคนรู้จักให้กับสถาบัน 

1.2 กลยุทธ์ที่ใช้สร้างความแตกต่างและข้อได้เปรียบทางการแข่งขันคืออะไร 

ทางสถาบันได้ใช้กลยุทธ์ในการให้ของรางวัลให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนหรือ 

ให้ของรางวัลที่ทุกคนอยากได้ และไม่ใช่แค่ให้ของรางวัลเล็กน้อย เช่น แก้วนํ้า ร่ม เสื้อ 

เท่าน้ัน แต่รวมไปถึงการให้ของรางวัลที่มีราคาสูง เช่น กระเป๋าหลุยส์ เครื่องเล่น Play 

Station รวมถึงแพ็คเกจท่องเที่ยว 

1.3 ทางสถาบันได้คาดหวังผลของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ไว้อย่างไรบ้าง 

เมื่อเริ่มโปรแกรมได้ซักระยะหน่ึง ทางสถาบันได้คาดหวังให้นักเรียนมาเรียนเพิ่มขึ้น

อย่างสมํ่าเสมอ โดยหวังให้การเข้าเรียนของนักเรียนที่เข้าร่วมในโปรแกรมเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย

ร้อยละ 5 ในแต่ละเดือน แต่ก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในแต่ละเดือนด้วย หากบางช่วงเวลาเป็น

ช่วงเวลาสอบปลายภาคของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่จะหยุดเรียนเพ่ืออ่านหนังสือเตรียมตัว

สอบ จึงทําให้อัตราการเข้าเรียน หรือ เข้าร่วมกิจกรรมในเดือนน้ันตํ่า 

1.4 การสื่อสารกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันมีการสื่อสารโปรแกรมและสิทธิพิเศษ

ต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างไร 

ทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand มีการใช้ช่องทางใน

การสื่อสาร และ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ของทางสถาบัน 2 ช่องทางหลัก 

คือ 1. พนักงานของทางสถาบัน และ 2. สื่อต่างๆภายในสถาบัน เช่น จอ LCD ป้ายโฆษณา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 
 

 

2. การดําเนินงาน 

2.1 การเก็บฐานข้อมูลลูกค้า 

การเก็บฐานข้อมูลของสถาบัน จะมีการเก็บข้อมูลต้ังแต่วันที่นักเรียนมาทําการสมัคร

เรียน โดยจะเก็บข้อมูลทั่วไปของนักเรียน เช่น ช่ือ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ โดยฝ่าย IT ของ

ทางสถาบันจะเป็นผู้ดูแลในส่วนของการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Sage เข้ามาช่วยในการ

จัดการข้อมูลเหล่าน้ัน 

2.2 วิเคราะห์และประมวลผล 

ทางสถาบันจะใช้ข้อมูลจํานวนคะแนนของนักเรียน เพ่ือวิเคราะห์ดูการเข้าเรียน หรือ 

การเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะเลือกจากกลุ่มนักเรียนที่มีคะแนนใกล้เคียงกัน โดยเมื่อคะแนน

สะสมของนักเรียนถึงในระดับหน่ึงจะทําการวิเคราะห์ดูว่านักเรียนได้เข้าร่วมคลาสไปกี่คลาส

และเข้าร่วมกิจกรรมไปก่ีกิจกรรม โดยจะสังเกตความแตกต่างจากนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรม 

และนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมโปรแกรม 

2.3 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร 

สถาบันมีการให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในโปรแกรมมากขึ้น นอกจากเป็นช่องทาง

ในการประชาสัมพันธ์แล้ว ในทุกๆ การให้รางวัลจะไม่มีการส่งของรางวัลไปตามบ้าน จะให้

นักเรียนมารับที่สาขาของตนและสถาบันจะให้พนักงานร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน เช่น 

กล่าวแสดงความยินดีหรือร่วมถ่ายรูปกับนักเรียน เน่ืองจากทางสถาบันต้องการให้นักเรียน

รู้สึกว่าของรางวัลที่ได้รับมีคุณค่าและรู้สึกคุ้มค่ากับการเก็บสะสมคะแนน 

2.4 มีวิธีการออกรางวัล และ สิทธิพิเศษอย่างไร 

ในการออกของรางวัลจะใช้จํานวนนักเรียนที่เป็นเพศชาย เพศหญิง อายุของนักเรียน 

และจุดประสงค์ของนักเรียนแต่ละคนในการมาเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งในการออกของรางวัล 

ทางสถาบันต้องออกของรางวัลให้เป็นที่น่าสนใจสําหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่ได้เน้น

เพียงแค่การให้ของรางวัลที่มีราคาแพงเพียงอย่างเดียว 
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3. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

3.1 หลังจากเร่ิมโปรแกรม Learn & Win และ Student Privileges มีปัญหา

อะไรบ้าง 

ปัญหาในขณะน้ีคือนักเรียนส่วนมากยังไม่ค่อยให้ความสนใจกับโปรแกรมบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์ทั้ง 2 ซึ่งทางสถาบันก็รับรู้ในส่วนน้ีดีและกําลังแก้ไขอยู่ และอีกหน่ึงอุปสรรคคือ

การทําให้พนักงานทุกคนทํางานร่วมกัน และสนุกกับการทํางาน เพราะเมื่อพนักงานมีทัศนคติ

ที่ดีต่องาน ต่อสถาบัน และสนุกกับการทํางาน พนักงานจะสามารถส่งผ่านสิ่งเหล่าน้ันไปสู่

นักเรียน และทําให้นักเรียนสนุกกับการมาเรียนได้ 

3.2 มีแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร 

ในการแก้ปัญหา ทางสถาบันจําเป็นต้องมีแผนการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนและกลยุทธ์

ที่ชัดเจนของทั้งบริษัท โดยพนักงานทุกคนจะต้องรู้ในทุกกิจกรรมและทุกความเคลื่อนไหวท่ี

เกิดขึ้นภายในบริษัท และในส่วนของนักเรียน ทางสถาบันกําลังจะทําการวิจัยเพ่ือศึกษาว่า

ทําไมนักเรียนถึงไม่สนใจ และ ศึกษาถึงสิ่งที่นักเรียนต้องการจริงๆ 

3.3 ผลจากการแก้ปัญหาเหล่านั้นเป็นอย่างไร 

ทางสถาบันได้สร้างแผนการสื่อสารเพ่ือแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบถึงความ

เคลื่อนไหวต่างๆของบริษัท โดยทําการสื่อสารผ่านทุกการประชุมของบริษัทหรือผ่านทาง

ผู้จัดการสาขา ซึ่งแผนการสื่อสารน้ันเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่ใช้เวลามากกว่าเดิมเล็กน้อยใน

การประชาสัมพันธ์ 

3.4 แนวโน้มในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในอนาคตเป็นอย่างไร 

ทางสถาบันต้องการกระตุ้นการทํางานของโปรแกรมน้ีโดยสถาบันจะทําให้นักเรียน

มาลงทะเบียนกับโปรแกรมน้ีทุกคน และทําให้นักเรียนสนใจกับโปรแกรมน้ีตามลําดับ สุดท้าย

คือทําให้นักเรียนกลับมาเรียนให้ได้ 

 

4. การวัดและประเมินผล 

4.1 ประเมินผลการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างไร 

ทางสถาบันมีการประเมินผลในหลายวิธี โดยวิธีแรกคือจํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียน 

ต่อมาคือดูความแตกต่างของนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมและนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมโปรแกรม 
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4.2 ผลเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ 

ผลจากการดําเนินงานโปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้งโปรแกรม Learn & Win 

และ โปรแกรม Student Privileges เป็นที่น่าพอใจในระดับหน่ึง แต่ทางสถาบันคิดว่า

สามารถดีได้มากกว่าน้ี เน่ืองจากขณะน้ีมีนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรม Learn & Win 

ประมาณร้อยละ 75 และ นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักโปรแกรม Student Privileges ซึ่งทาง

สถาบันคาดหวังให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโปรแกรมและให้ความสนใจมากขึ้นในอนาคต 

 

2. ผลศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม สํารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อโปรแกรม

Learn & Win และ โปรแกรม Student Privileges  และ ความภักดีของนักเรียนต่อสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณจากการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนของ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand ในส่วนของ Retail Center ทั้ง 8 สาขา

ในกรุงเทพมหานครในช่วงวันที่ 15 ตุลาคม ถึง 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 240 ชุด ประมวลผล

ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows โดยสรุปผลการวิจัยได้ 5 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall 

Street English Thailand 

ส่วนที่3 คําถามเก่ียวกับการรับรู้ พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อโปรแกรม Learn 

& Win 

ส่วนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับการรับรู้ พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อโปรแกรม 

Student Privileges 

ส่วนที่5 คําถามเกี่ยวกับความภักดีต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street 

English Thailand 
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ส่วนที่ 1 ผลวิจัยเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1) เพศ 

ตารางที่ 4-1 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 74 30.7 

หญิง 166 68.9 

รวม 240 100 

จากตารางที่ 4-1 พบว่า เพศของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเพศชายจํานวน 74 คน 

คิดเป็นร้อยละ 25 และเพศหญิงจํานวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 75 

 

1.2) อายุ 

ตารางที่ 4-2 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 15 ปี 2 0.8 

15 – 20 ปี 108 44.8 

มากกว่า 20 – 25 ปี 54 22.6 

มากกว่า 25 – 30 ปี 25 10.5 

มากกว่า 30 – 35 ปี 22 9.2 

มากกว่า 35 – 40 ปี 11 4.6 

มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 18 7.5 

รวม 240 100 

 จากตารางที่ 4-2  พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ที่ 15-20 ปี จํานวน 108 คน คิด

เป็นร้อยละ 44.8 รองลงมาคือ มากกว่า 20-25 ปี จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 
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1.3) สถานภาพสมรส 

ตารางที่ 4-3 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 214 89.2 

สมรส 24 10 

หม้าย / หย่ารา้ง / แยกกันอยู่ 2 0.8 

รวม 240 100 

 จากตารางที่ 4-3 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ โสด จํานวน 214 คน คิดเป็นร้อย

ละ 89.2 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

 

1.4) ระดับการศึกษา 

ตารางที่ 4-4 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 70 29.2 

ปริญญาตร ี 135 56.3 

สูงกว่าปริญญาตรี 35 14.6 

รวม 240 100 

 จากตารางที่ 4-4 พบว่า ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ ปริญญาตรี จํานวน 

135 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาคือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 

 

1.5) อาชีพ 

ตารางที่ 4-5 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 

พนักงานบริษัท 62 25.8 

รับจ้าง 1 0.4 
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อาชีพ จํานวน ร้อยละ 

ข้าราชการ 5 2.1 

รัฐวิสาหกิจ 5 2.1 

ธุรกิจส่วนตัว 15 6.3 

นักเรียน / นักศึกษา 146 60.8 

อ่ืนๆ 6 2.5 

รวม 240 100 

 จากตารางที่ 4-5 พบว่า อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 146 

คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 

 

1.6) รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 

ตารางที่ 4-6 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 

รายได้บุคคลต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 10,000 บาท 118 49.2 

10,000 – 20,000 บาท 46 19.2 

20,001 – 30,000 บาท 22 9.2 

30,001 – 40,000 บาท 19 7.9 

40,001 – 50,000 บาท 13 5.4 

มากกว่า 50,000 บาท 22 9.2 

รวม 240 100 

 จากตารางท่ี 4-6 พบว่า รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างอยู่คือ ตํ่ากว่า 

10,000 บาท จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมาคือ 10,000 – 20,000 จํานวน 46 คน 

คิดเป็นร้อยละ 19.2 
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1.7) กิจกรรมท่ีสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามกิจกรรมที่สนใจ 

กิจกรรมท่ีสนใจ จํานวน ร้อยละ 

เล่นเกมส ์ 99 41.3 

สปา 50 20.8 

กิน ชิม ด่ืม 124 51.7 

ออกกําลังกาย 120 50 

ช้อปป้ิง 107 44.6 

ท่องเที่ยวต่างจังหวัด 120 50 

ชมภาพยนตร์ 167 69.6 

ฟังเพลง 159 66.3 

แต่งหน้ากับช่างแต่งหน้ามือ

อาชีพ 

23 9.6 

ตกแต่งบ้าน 44 18.3 

อ่านหนังสือ 118 49.2 

อ่ืนๆ 12 5 

 จากตารางท่ี 4-7 พบว่า กิจกรรมท่ีกลุ่มตัวอย่างสนใจมากที่สุดคือ ชมภาพยนตร์ จํานวน 

167 คน คิดเป็นร้อยละ 69.6 รองลงมาคือ ฟังเพลง จํานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 

 

ส่วนที่ 2 ผลวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street 

English Thailand 

2.1) ระยะเวลาที่เรียน 

ตารางที่ 4-8 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามระยะเวลาที่เรียน 

ระยะเวลาท่ีเรยีน จํานวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 3 เดือน 39 16.3 

3 – 6 เดือน 63 26.3 
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ระยะเวลาท่ีเรยีน จํานวน ร้อยละ 

มากกว่า 6 – 9 เดือน 29 12.1 

มากกว่า 9 – 12 เดือน 29 12.1 

มากกว่า 12 – 15 เดือน 34 14.2 

มากกว่า 15 – 18 เดือน 10 4.2 

มากกว่า 18 – 21 เดือน 2 0.8 

มากกว่า 21–24 เดือน 4 1.7 

มากกว่า 24 เดือน 30 12.5 

รวม 240 100 

 จากตารางที่ 4-8 พบว่า ระยะเวลาที่เรียนของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากอยู่ที่ 3-6 เดือน จํานวน 

63 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมาคือ น้อยกว่า 3 เดือน จํานวน 39 คิดเป็นร้อย 16.3 

 

2.2) ระดับที่กําลังศึกษาอยู่ 

ตารางที่ 4-9 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามระดับที่กําลังศึกษาอยู่ 

ระดับ จํานวน ร้อยละ 

Survival 37 15.4 

Waystage 106 44.2 

Upper Waystage 63 26.3 

Threshold 26 10.8 

Milestone 7 2.9 

Mastery 1 0.4 

รวม 240 100 

 จากตารางที่ 4-9 พบว่า ระดับที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กําลังศึกษาอยู่คือ Waystage จํานวน 

106 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมาคือ Upper Waystage จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 
 

 2.3) ความถ่ีในการมาเรียน 

ตารางที่ 4-10 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามความถี่ในการมาเรียน 

ความถ่ี จํานวน ร้อยละ 

1- 2 วันต่อสัปดาห์ 107 44.6 

3 - 4 วันต่อสัปดาห์ 88 36.7 

5 – 6 วันต่อสัปดาห์ 25 10.4 

ทุกวัน 20 8.3 

รวม 240 100 

 จากตารางที่ 4-10 พบว่า ความถ่ีในการมาเรียนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ 1-2 วันต่อ

สัปดาห์ จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ44.6 รองลงมาคือ 3-4 วันต่อสัปดาห์ จํานวน 88 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.7 

 

 2.4) เหตุผลที่เรียนภาษาอังกฤษ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ตารางที่ 4-11 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามเหตุผลที่เรียนภาษาอังกฤษ 

เหตุผลท่ีเรียนภาษาอังกฤษ จํานวน ร้อยละ 

สื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ 212 88.3 

เพ่ือหางาน 101 42.1 

เพ่ือเพ่ิมฐานเงินเดือน 68 28.3 

เพ่ือใช้ติดต่องาน 108 45 

เพ่ือไปเรียนต่อต่างประเทศ 79 32.9 

เพ่ือท่องเที่ยวต่างประเทศ 95 39.6 

อ่ืนๆ 17 7.1 

 จากตารางที่ 4-11 พบว่า เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมาเรียนภาษาอังกฤษคือ ต้องการ

สื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ จํานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 88.3 รองลงมาคือ เพ่ือใช้ติดต่องาน 

จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 45 
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 2.5) เหตุผลที่เลือกเรียนกับ Wall Street English Thailand (สามารถเลือกได้

มากกว่า 1 ข้อ) 

ตารางที่ 4-12 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามเหตุผลที่เลือกเรียนกับ Wall 

  Street English Thailand 

เหตุผลท่ีเลือก Wall Street จํานวน ร้อยละ 

มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี 117 48.8 

ร่วมกิจกรรมได้อย่างไม่จํากัด 165 68.8 

ห้องเรียนขนาดเล็ก 44 18.3 

บรรยากาศการเรียนที่ดี 122 50.8 

บุคลากรที่เป็นมืออาชีพ 80 33.3 

มีที่ปรึกษาส่วนตัว 74 30.8 

จัดตารางเรียนได้ตามความ

ต้องการ 

150 62.5 

โปรโมช่ันที่น่าสนใจ 23 9.6 

มีสิทธิพิเศษต่างๆ ที่น่าสนใจ

หากเป็นนักเรียน 

30 12.5 

อ่ืนๆ 10 4.2 

 จากตารางที่ 4-12 พบว่า เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกมาเรียนกับ Wall Street 

English Thailand คือ สามารถเข้าเรียน หรือ ร่วมกิจกรรมได้อย่างไม่จํากัด จํานวน 165 คน คิดเป็น

ร้อยละ 68.8 รองลงมาคือ จัดตาราเรียนได้ตามความต้องการ จํานวน 150 คิดเป็นร้อยละ 62.5 
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ส่วนที่ 3 การรับรู้ พฤติกรรม และ ความพึงพอใจต่อโปรแกรม Learn & Win 

 3.1) รู้จักโปรแกรม Learn & Win หรือไม่ 

ตารางที่ 4-13 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามการรู้จักโปรแกรม 

  Learn & Win 

รู้จักโปรแกรมหรือไม่ จํานวน ร้อยละ 

รู้จัก 122 50.8 

ไม่รู้จัก 118 49.2 

รวม 240 100 

 จากตารางที่ 4-13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างรู้จักโปรแกรม Learn & Win จํานวน 122 คน คิด

เป็นร้อยละ 50.8 และไม่รู้จัก 118 คน คิดเป็น 49.2 

 

 3.2) รู้จักโปรแกรม Learn & Win ผ่านช่องทางใด (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ตารางที่ 4-14 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่รู้จักโปรแกรม Learn & Win แยก

  ตามช่องทางการรับรู้ 

ช่องทาง จํานวน ร้อยละ 

พนักงาน 102 70.0 

สื่อต่างๆ ภายในโรงเรียน 31 21.0 

เพ่ือนที่เรียนในสถาบัน 12 8.0 

อ่ืนๆ 1 1.0 

 จากตารางท่ี 4-14 พบว่า ช่องทางกลุ่มตัวอย่างที่รู้จักโปรแกรมรับรู้มากที่สุดคือ พนักงาน 

จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือ สื่อภายในโรงเรียน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 21 
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 3.3) ท่านได้ทําการลงทะเบียนแล้วหรือยัง 

ตารางที่ 4-15 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่รู้จักโปรแกรม Learn & Win แยก

  ตามการลงทะเบียน 

ลงทะเบียน จํานวน ร้อยละ 

ลงทะเบียนแลว้ 110 90 

ยังไม่ได้ลงทะเบียน 12 10 

รวม 122 100 

 จากตารางที่ 4-15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่รู้จักโปรแกรม Learn & Win ได้ทําการลงทะเบียน

แล้ว จํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และยังไม่ได้ลงทะเบียน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

 และจากจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ลงทะเบียนแล้ว มีคนที่เคยแลกของรางวัลจํานวน 4 คน โดย 

106 คนที่ยังไม่เคยแลกของรางวัลได้ให้เหตุผลที่ยังไม่ได้แลกของรางวัลมากที่สุด คือ สะสมคะแนนยัง

ไม่ได้ถึง จํานวน 90 คน รองลงมาคือ ยังไม่มีของรางวัลที่ถูกใจ 9 คน 

 

 3.4) ความพึงพอใจต่อโปรแกรม Learn & Win 

ตารางที่ 4-16 แสดงค่าเฉลี่ยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 

  โปรแกรม Learn & Win 

ความคิดเหน็เก่ียวกับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

พนักงานมีความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลเก่ียวกับโปรแกรม 

Learn & Win 

4.17 0.83 สูง 

พนักงานมีความเข้าใจเก่ียวกับโปรแกรม Learn & Win 4.04 0.83 สูง 

พนักงานสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับโปรแกรม Learn & Win 

ได้อย่างครบถ้วน 

3.98 0.84 สูง 

โปรแกรม Learn & Win เป็นประโยชน์แก่นักเรียนของ 

Wall Street English Thailand 

3.83 0.84 สูง 
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ความคิดเหน็เก่ียวกับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

การล็อกอินผ่านหน้าเว็บของ Wall Street English 
Thailand ช่วยให้ท่านเข้าร่วมโปรแกรมน้ีได้สะดวก 

3.81 0.92 สูง 

ความสะดวกในการไปรับของรางวัล 3.79 0.86 สูง 

โปรแกรม Learn & Win มีส่วนผลักดันให้ทา่นอยากมาเรียน

เพ่ิมมากข้ึน 

3.59 0.97 สูง 

แบรนด์ต่างๆท่ีมีในโปรแกรม Learn & Win เป็นแบรนด์ที่

ท่านช่ืนชอบ 

3.53 0.97 สูง 

มูลค่าของรางวัลแต่ละช้ินเหมาะสมเมื่อเทียบกับจํานวน

คะแนนที่ใช้แลก 

3.46 0.89 ปานกลาง 

เกณฑ์การสะสมคะแนนมีความยุติธรรม 3.41 0.88 ปานกลาง 

ของรางวัลต่างๆตรงกับไลฟ์สไตล์ของท่าน 3.39 0.85 ปานกลาง 

ของรางวัลในปัจจุบันมีมากเพียงพอแล้ว 3.16 1.04 ปานกลาง 

รวม 3.68 0.89 สูง 

 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโปรแกรม Learn & Win อยู่ใน

ระดับสูง (ค่าเฉล่ีย 3.68) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลการศึกษาพบว่าโปรแกรม Learn & 

Win สามารถสร้างให้เกิดความพึงพอใจใน 2 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดตามลําดับคือ 

พนักงานมีความเต็มใจที่จะให้ข้อมูล (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.17) และ พนักงานมีความเข้าใจ

เก่ียวกับโปรแกรม (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.04) 

 นอกจากนี้โปรแกรม Learn & Win ยังมี 2 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจตํ่าสุด

ตามลําดับ คือ ของรางวัลมีมากเพียงพอ ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.16) และ 

ของรางวัลตรงกับไลฟ์สไตล์ คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.39) 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 
 

ส่วนที่ 4 การรับรู้ พฤติกรรม และ ความพึงพอใจต่อโปรแกรม Student Privileges 

4.1) รู้จักโปรแกรม Student Privileges หรือไม่ 

ตารางที่ 4-17 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แยกตามการรู้จักโปรแกรม  

 Student Privileges 

รู้จักโปรแกรมหรือไม่ จํานวน ร้อยละ 

รู้จัก 69 29 

ไม่รู้จัก 171 71 

รวม 240 100 

 จากตารางท่ี 4-17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่รู้จักโปรแกรม Student Privileges 

จํานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 71 และ รู้จักจํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 29 

 และจากกลุ่มตัวอย่างที่รู้จักโปรแกรม Student Privileges ทั้ง 69 คน เคยใช้สิทธิพิเศษ

จํานวน 8 คน ซึ่ง 61 คนที่ไม่เคยใช้สิทธิพิเศษส่วนมากให้เหตุผลว่า ไม่มีสิทธิพิเศษที่ถูกใจจํานวน 31 

คน รองลงมาคือ ไม่ได้สนใจโปรแกรมน้ี จํานวน 24 คน 

 

4.2) รู้จักโปรแกรม Student Privileges ผ่านช่องทางใด (สามารถตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ) 

ตารางที่ 4-18 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ รู้ จักโปรแกรม  Student 

Privileges แยกตามช่องทางการรับรู้ 

ช่องทาง จํานวน ร้อยละ 

พนักงาน 57 65 

สื่อต่างๆ ภายในโรงเรียน 19 21 

เพ่ือนที่เรียนในสถาบัน 12 14 

อ่ืนๆ 0 0 
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 จากตารางที่ 4-18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่รู้จักโปรแกรม Student Privileges ส่วนมากรู้จัก

โปรแกรมผ่าน พนักงาน เป็นจํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาคือ สื่อต่างๆ ภายในโรงเรียน 

จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 21 

 

4.3) ความพึงพอใจต่อโปรแกรม Student Privileges 

ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ยค่า เบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

โปรแกรม Student Privileges 

ความคิดเหน็เก่ียวกับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

โปรแกรม Student Privileges เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน

ของ Wall Street English Thailand 

3.77 0.89 สูง 

การรับสิทธิโดยการพิมพ์คูปองผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน 3.64 0.95 สูง 

ท่านมีความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังองค์กร หรือ

ร้านค้าต่างๆ ที่ร่วมรายการ 

3.51 0.98 สูง 

สิทธิพิเศษสามารถใช้ได้ง่าย ไม่มีความยุ่งยากในการใช้  เช่น  

ไม่มีเง่ือนไขในการรับสิทธิที่ซบัซ้อน 

3.48 0.88 ปานกลาง 

สิทธิพิเศษมีความน่าสนใจ 3.48 1.04 ปานกลาง 

มีสิทธิพิเศษใหเ้ลือกหลากหลาย 3.46 1.05 ปานกลาง 

องค์กรหรือร้านค้าต่างๆ ที่ร่วมรายการเป็นองค์กรหรือ

ร้านค้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของท่าน 

3.33 0.95 ปานกลาง 

รวม 3.55 0.96 สูง 

 จากตารางที่ 4.19 พบว่าความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโปรแกรม Student Privileges 

อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.55) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลการศึกษาพบว่าโปรแกรม 

Student Privileges สามารถสร้างให้เกิดความพึงพอใจใน 2 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด

ตามลําดับคือ โปรแกรม Student Privileges เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ซึ่งความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.77) และ การรับสิทธิโดยการพิมพ์คูปองผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.64) 
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 นอกจากน้ีโปรแกรม Student Privileges ยังมี 2 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจตํ่าสุด

ตามลําดับ คือ ร้านค้าที่ร่วมรายการตรงกับไลฟ์สไตล์ ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 

3.33) และ สิทธิพิเศษมีให้เลือกหลากหลาย ความพึงพออยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.46) 

 

 

ส่วนที่ 5  คําถามเก่ียวกับความภักดีต่อสถาบัน 

ตารางที่ 4-20 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความภักดีต่อสถาบัน 

ความคิดเหน็เก่ียวกับความภักดี ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ความภักดี 

ท่านรู้สึกเช่ือมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของ Wall 

Street English Thailand 

4.06 0.74 สูง 

ท่านจะแนะนํา Wall Street English Thailand ให้กับผู้อ่ืน

ที่มาขอคําปรึกษาเรื่องสถานที่เรียนภาษาอังกฤษ 

4.00 0.78 สูง 

ท่านจะพูดในสิ่งที่ดีกับผู้อ่ืน เก่ียวกับสิทธิพิเศษต่างๆ ที ่Wall 

Street English Thailand มอบให้ 

3.93 0.84 สูง 

หากท่านเกิดมีปัญหาหรือ เร่ืองคับข้องใจเกี่ยวกับการบริการ

ของ Wall Street English Thailand ท่านจะร้องเรียนหรือ

ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการแก่สถาบันฯ เพ่ือข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง 

3.89 0.83 สูง 

หากท่านต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในอนาคต ทา่น

จะนึกถึง Wall Street English Thailand เป็นสถาบันแรก 

3.83 0.94 สูง 

การมาเรียนที่ Wall Street English Thailand ทําให้ท่าน

รู้สึกได้รับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่านักเรียนของสถาบันอ่ืน 

3.55 1.03 สูง 

ท่านรู้สึกเสียดายสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ Wall Street English 

Thailand มอบให้ หากย้ายไปเรียนกับสถาบันอ่ืน 

3.52 1.15 สูง 

หลังจากจบคอร์สเรียนในปัจจุบันท่านจะลงเรียนกับ Wall 

Street English Thailand ในคอร์สต่อไป 

3.51 1.05 สูง 
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ความคิดเหน็เก่ียวกับความภักดี ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ความภักดี 

3.27 1.08 หากสถาบันอ่ืนมีโปรแกรมทีใ่ห้สิทธิพิเศษเหมือนกับ Wall 

Street English Thailand แต่มีค่าเรียนที่ถกูกว่า ท่านจะไม่

เปลีย่นไปเรียนกับสถาบันน้ัน 

ปานกลาง 

3.21 1.07 หากท่านเกิดมีปัญหา หรือ เร่ืองคับข้องใจเกี่ยวกับการ

บริการของ Wall Street English Thailand 

ท่านจะไม่นําไปเล่าให้บุคคลภายนอกฟัง 

ปานกลาง 

3.07 0.98 หากท่านเกิดมีปัญหา หรือ เร่ืองคับข้องใจเกี่ยวกับการ

บริการของ Wall Street English Thailand 

ท่านจะไม่ย้ายไปเรียนกับสถาบันอ่ืน 

ปานกลาง 

หากในอนาคต Wall Street English Thailand มีการปรับ

ค่าเรียนสูงข้ึน ท่านจะยังคงเรียนกับ Wall Street English  

Thailand เหมือนเดิม 

2.88 1.12 ปานกลาง 

รวม 3.56 0.98 สูง 

จากตารางท่ี 4-20 พบว่าความภักดีของกลุ่มตัวอย่างต่อสถาบันโดยรวม อยู่ในระดับสูง 

(ค่าเฉลี่ย 3.56) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลการศึกษาพบว่าสามารถสร้างให้เกิดความภักดี

ใน 2 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความภักดีสูงสุดตามลําดับคือ กลุ่มตัวอย่างเช่ือมั่นในหลักสูตรการเรียนการ

สอนของสถาบัน ความภักดีอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 4.06) และ จะแนะนํา Wall Street English 

Thailand หากมีคนมาขอคําปรึกษา ความภักดีอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 4.00) 

 นอกจากน้ียังมี 2 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความภักดีตํ่าสุดตามลําดับ คือ หากในอนาคต Wall 

Street English Thailand มีการปรับค่าเรียนสูงขึ้น กลุ่มตัวอย่างจะยังคงเรียนกับ Wall Street 

English Thailand เหมือนเดิม คะแนนความภักดีอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.88) และ หาก

ท่านเกิดมีปัญหา หรือ เร่ืองคับข้องใจเกี่ยวกับการบริการของ Wall Street English Thailand กลุ่ม

ตัวอย่างจะไม่ย้ายไปเรียนกับสถาบันอ่ืน คะแนนความภักดีอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.07) 
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ข้อเสนอแนะของนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand 

‐ ทางสถาบันควรเพ่ิมคลาสเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้น 

‐ ทางสถาบันควรมีเกณฑ์ในการวัดผลสอบเพ่ือเลื่อนระดับ เน่ืองจากยังนักเรียนบางคน

ที่สอบผ่านการทดสอบเลื่อนระดับ แต่เมื่อเข้าช้ันเรียนในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนไม่สามารถเรียนใน

ระดับช้ันที่สูงข้ึนได้ 

‐ ทางสถาบันควรปรับปรุงการให้บริการของพนักงาน เช่น Personal Tutor ควรมี

มารยาทในการให้บริการและให้ความสนใจนักเรียนมากกว่าน้ี 

 

 

3. ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียน (In-depth Interview) เพื่อทราบ

ถึงความคิดเห็นต่อโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student Privileges และ ความรู้สึก 

ตลอดจนสาเหตุแห่งความไม่พึงพอใจของนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street 

English Thailand รวมถึงแนวทางในการแก้ไขท่ีนักเรียนต้องการ 

ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกนักเรียนของ 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand ทั้งสิ้น 15 ท่าน ซึ่งได้ผลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกดังน้ี 

3.1 พฤติกรรมการมาเรียน 

‐ อะไรคือสาเหตุที่ท่านมาเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 

จุดประสงค์หลักที่นักเรียนมาเรียนพิเศษภาษาอังกฤษคือ ต้องการพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษให้ดีย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการสนทนา เพ่ือสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและเพ่ือการ

เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ  นอกจากน้ียังมีนักเรียนบางส่วนที่เคยมีทัศนคติกับภาษาอังกฤษไม่ดี 

และไม่เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษมากนักในสมัยที่ตนเป็นเด็ก จึงคิดว่าการมาเรียนพิเศษ

ภาษาอังกฤษเมื่อโตข้ึนน้ัน ถือเป็นการปรับทัศนคติของตนเองไปในตัว พร้อมๆ กับได้พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของตนด้วย และยังพบว่ามีนักเรียนบางส่วนที่มาเรียนเพราะผู้ปกครองให้มาเรียน 
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“ผมว่า จริงๆ เป็นการปรับทัศนคติของการเรียนภาษาอังกฤษ จริงๆ ผมก็ชอบ

อังกฤษแหละ แต่คล้ายๆ ว่ามีอคตินิดหน่อย เพราะว่าตอนเด็กๆ ไม่เห็นความสําคัญเลยไม่

ค่อยทุ่มเทเท่าที่ควร เหมือนไปทุ่มกับวิชาที่ชอบมากกว่า” 

(นายธีรวิชญ์ คูธํารงกุล) 

“เพราะว่าต้องใช้ในการทํางาน และ ถ้าเรามีภาษาอังกฤษท่ีดี ก็น่าจะทําให้อาชีพการ

งานเราก้าวหน้า” 

(นางรุจิรดา เพ็ชรศรีงาม) 

 

3.2 ตัวโปรแกรม 

I. สําหรับนักเรียนที่มีคะแนนความพึงพอใจต่อโปรแกรม Learn & Win ตํ่ากว่า 

3.50 

‐ ท่านรู้จักโปรแกรม Learn & Win ได้อย่างไร 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่านักเรียนส่วนมากรู้จักโปรแกรม Learn & Win จาก

พนักงานของสถาบัน เช่น อาจารย์ พนักงาน และจากสื่อของทางสถาบัน เช่น ป้ายโฆษณาภายใน

โรงเรียน และนอกจากสื่อที่ทางสถาบันใช้ ยังพบว่านักเรียนบางคนรู้จักโปรแกรม Learn & Win จาก

การบอกเล่าของเพ่ือนที่เรียนภายในสถาบันด้วย 

 

“อาจารย์ที่ Wall Street ได้แนะนําเก่ียวกับโปรแกรม และได้แนะนําให้ไปสอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมกับ Service Officer” 

(นางสาวประภาพรรณ เจริญบุญวานนท์) 

“Service Officer บอกว่ามีโปรแกรมใหม่ และให้ไปสอบถามรายละเอียดกับที่

ปรึกษาส่วนตัว” 

(นายธีรวิชญ์  คูธํารงกุล) 

“เห็นแผ่นป้ายเกี่ยวกับโปรแกรมน้ีที่โรงเรียน ก็เลยไปถามรายละเอียด กับ Service 

officer และ ทาง Service officer ก็ให้ข้อมูล แล้วก็ทําการสมัคร” 

(นายธนากร วิทวัฒนภูษิต) 

“เพ่ือนที่ Wall Street เป็นคนบอก ก็เลยไปหาข้อมูลดูแล้วก็สมัคร” 
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(นางสาวฐิตารีย์ จันทรใ์หม่) 

 

‐ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการท่ี Wall Street English Thailand มี

โปรแกรม Learn & Win 

จากผลการสัมภาษณ์ นักเรียนทุกคนรู้สึกเฉยๆ กับโปรแกรม Learn & Win โดย

ปัจจัยที่ทําให้กลุ่มตัวอย่างส่วนมากรู้สึกเฉยๆ กับการที่มีโปรแกรม Learn & Win เน่ืองมาจาก 

นักเรียนต้ังใจท่ีจะมาเรียนเพียงอย่างเดียว และไม่ได้สนใจโปรแกรมเสริมเหล่าน้ี รวมถึงการที่โปรแกรม

ยังมีข้อบกพร่องในบางจุด เช่น เกณฑ์การให้คะแนน เป็นต้น 

 

“มีก็ได้ ไม่มีก็ได้ คือผมคงไม่ได้แลกอะไรอยู่แล้ว เพราะของที่ผมอยากได้ก็คะแนนสูง

เหลือเกิน ลองคํานวณเล่นๆ หมดสัญญาผมยังแลกอะไรไม่ได้เลย ก็เลยเฉยๆ” 

(นายธีรวิชญ์ คูธํารงกุล) 

“เฉยๆ เพราะว่า หนูไม่อยากได้ของที่เค้าให้ ของที่ให้มันดีนะแต่รู้สึกว่าได้ก็ได้ ไม่ได้ก็

ไม่เป็นไร เพราะหนูอยากไปเรียนมากกว่า” 

(นางสาวฐิตารีย์ จันทรใ์หม่) 

 

‐ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเกณฑ์การให้คะแนนของโปรแกรม Learn & 

Win 

จากผลการสัมภาษณ์พบว่านักเรียนส่วนมากรู้สึกว่าเกณฑ์การให้คะแนนของ

โปรแกรม Learn & Win ค่อนข้างไปในเชิงการค้า หรือ การหากําไร มากกว่าการให้คะแนนเพ่ือสร้าง

แรงจูงใจให้กับการเรียน ซึ่งนักเรียนได้แนะนําเพ่ิมเติมว่า ควรปรับคะแนนในส่วนของการเรียนให้มาก

พอที่จะแลกของรางวัลได้เมื่อจบคอร์สเรียนที่สมัครไว้ 

 

“พ่ีคิดว่าคะแนนที่ใช้แลกมันธรรมดานะ ควรจะให้ Point มากกว่าน้ี คือถ้าเป้าหมาย

อยากให้เรียนควรจะให้ Point กับการเรียนมากข้ึน แต่มันไปหนักในการต่อสัญญา และ 

ชักชวนเพ่ือน” 

(นางสาวประภาพรรณ เจริญบุญวานนท์) 
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“อยากให้ปรับปรุงเร่ืองการให้คะแนน ไม่ใช่แบบผมหมดสัญญายังแลกอะไรไม่ได้เลย 

อยากให้ปรับเร่ืองคะแนนที่ใช้แลกของรางวัลให้ตํ่าลงกว่าน้ี” 

(นายธีรวิชญ์ คูธํารงกุล) 

 

‐ ท่านรู้สึกชอบของรางวัลในโปรแกรม Learn & Win หรือไม่ 

นักเรียนรู้สึกว่าของรางวัลในบางส่วนเป็นที่พึงพอใจ แต่เน่ืองจากเกณฑ์การให้

คะแนนที่น้อย และ ระดับคะแนนที่ใช้แลกน้ันสูงมาก จึงทําให้รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะเก็บคะแนนสะสม

เพ่ือแลกของรางวัลเหล่าน้ันได้ จึงทําให้นักเรียนรู้สึกเฉยๆ กับโปรแกรม และในส่วนของรางวัลที่ใช้

คะแนนแลกค่อนข้างตํ่า เช่น เสื้อ แก้วนํ้า ร่ม นักเรียนมองว่าเป็นของรางวัลที่ไม่คุ้มค่าแก่การเก็บ

คะแนนแลกและคิดว่าเป็นของที่นักเรียนควรจะได้รับอยู่แล้ว ทั้งน้ีนักเรียนได้เสนอเพ่ิมเติมคืออยากให้

ทางสถาบันได้ให้ของรางวัลที่เก่ียวกับคอร์สเรียนด้วย 

 

“พ่ีคิดว่าของมันธรรมดาไปนะ พวกเสื้อ และแก้วนํ้า” 

(นางสาวประภาพรรณ เจริญบุญวานนท์) 

“เฉยๆ นะ ของรางวัลที่ให้ก็ดีนะ แต่อยากให้สถาบันให้ของรางวัลอย่างอ่ืนที่เกี่ยวกับ

คอร์สมากกว่า เช่น คอร์สเรียนฟรี หรือ ส่วนลดกับคนที่ลงคอร์สเพ่ิม” 

(นางสาวธัญจิรา จันทรนุกูล) 

“ของรางวัลจําพวก เคสมือถือ แก้ว เปลี่ยนมาเป็นแจกให้กับนักเรียนดีกว่า มันรู้สึก

เล็กน้อยมากเลย” 

(นายธีรวิชญ์ คูธํารงกุล) 

 

‐ ท่านต้องการให้โปรแกรม Learn & Win ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

นักเรียนต้องการให้ทางสถาบันแก้ไขอยู่ 3 เรื่องหลัก คือ 1. เกณฑ์การให้คะแนน ซึ่ง

นักเรียนอยากให้ทางสถาบันเพ่ิมคะแนนในส่วนของการเรียนให้มากขึ้น มากพอที่จะแลกของรางวัลได้

เมื่อเรียนจบ 2. ของรางวัล นักเรียนอยากให้เพ่ิมของรางวัลที่เกี่ยวกับคอร์สเรียนด้วย เช่น คอร์สเรียน

ฟรี หรือ ส่วนลดในการซื้อคอร์สเรียนเพ่ิม และของรางวัลจําพวก เสื้อ แก้วนํ้า ร่ม ควรนําไปแจกใน

กิจกรรมต่างๆ ของทางสถาบันแทน เน่ืองจากมองว่าเป็นของที่นักเรียนควรจะได้อยู่แล้ว 3. การ
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“เรื่องของรางวัล หนูอยากให้เค้าให้อย่างอ่ืนนอกจากพวกของรางวัลที่มีอยู่ อย่างที่

ได้บอกไปแล้ว เช่น คอร์สเรียนฟรี หรือ ส่วนลดในการสมัครเรียนต่อ” 

(นางสาวธัญจิรา จันทรนุกูล) 

 

II. กลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนความพึงพอใจต่อโปรแกรม Student Privileges ตํ่ากว่า 

3.50 

‐ ท่านรู้จักโปรแกรม Student Privileges ได้อย่างไร 

จากการสัมภาษณ์ นักเรียนส่วนใหญ่รู้จักโปรแกรม Student Privileges จาก

พนักงานของทางสถาบัน แต่ก็มีนักเรียนบางคนที่รู้จักจากแผ่นพับและหน้าเว็บไซต์ของทางสถาบัน 

 

“มันมีแผ่นพับ และก็เข้าไปดูข้อมูลในเว็บ” 

(นายกฤษนรา สุคนธมาน) 

“มีพนักงานมาแนะนําโปรแกรม Learn & Win และพอเราล็อกอินก็จะมี Student 

Privileges อยู่ในน้ัน แต่ตอนน้ันพนักงานก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพ่ิมเติม” 

(นางสาวพโยมรัตน์  โรจนากาศ) 

 

‐ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการท่ี Wall Street English Thailand มี

โปรแกรม Student Privileges 

นักเรียนส่วนมากรู้สึกเฉยๆ กับการที่มีโปรแกรม Student Privileges เน่ืองจาก

นักเรียนรู้สึกว่าสิทธิพิเศษต่างๆ ภายในโปรแกรมไม่น่าสนใจ และ ไม่เหมาะกับตนเอง นักเรียนจึงคิดว่า

แทบไม่มีโอกาสที่ตนจะไปใช้สิทธิพิเศษเหล่าน้ัน และนอกจากน้ันตนเองยังมีสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ที่ได้จาก

บัตรเสริมต่างๆ อยู่แล้วด้วย เช่น บัตร ATM ของธนาคารต่างๆ 
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“ก็ดีนะ แต่พ่ีไม่ค่อยเข้าไปดู เพราะพ่ีไม่ได้สนใจ พ่ีสนใจเรื่องเรียนมากกว่า เพราะ

ส่วนลดพวกน้ันพ่ีก็มีบัตรลดส่วนตัวอยู่แล้ว” 

(นางรุจิรดา เพ็ชรศรีงาม) 

“ก็ดีนะ แต่ถ้ามันสามารถใช้ได้มากกว่าน้ีก็คงจะดีกว่าน้ี” 

(นายกฤษนรา สุคนธมาน) 

“ไม่รู้เหมือนกัน เพราะปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้ และอีกอย่างคือ สิทธิพิเศษมันก็ไม่ได้มีให้

มันไม่เหมาะกับเราเลย” 

(นางสาวปรางค์วิไล ทองอร่าม) 

 

‐ ท่านชอบสิทธิพิเศษต่างๆ ในโปรแกรม Student Privileges หรือไม่ 

อย่างไร 

นักเรียนรู้สึกว่าสิทธิพิเศษที่ทางสถาบันให้น้ันอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ แต่นักเรียนคิด

ว่า นักเรียนไม่มีโอกาสได้ใช้เน่ืองจากสิทธิพิเศษไม่เหมาะกับตนเอง อาจจะด้วยประเภทของสิทธิพิเศษ 

เง่ือนไข รวมถึง ร้านค้าที่ร่วมในโปรแกรมที่เดินทางไปใช้ได้ยาก และไม่เป็นท่ีรู้จัก 

 

‐ ท่านมีความคิดอย่างไรเ ก่ียวกับการรับสิทธิของโปรแกรม Student 

Privileges 

นักเรียนมองว่าการรับสิทธิในปัจจุบันน้ันยังมีข้อบกพร่องในบางจุด เช่น หาก

นักเรียนเกิดต้องการรับสิทธิแต่ไม่สามารถหาเครื่องพิมพ์ได้ ก็จะสร้างความยุ่งยากในการรับสิทธิให้กับ

นักเรียน และ นักเรียนมองว่าการพิมพ์คูปองเพ่ือนําไปยื่นที่ร้านค้าน้ัน เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร

กระดาษด้วย 

 

“ผมว่าโอเคนะครับ แต่บางทีผมว่ามันก็ลําบากนะ ผมอยากให้มันใช้ง่ายกว่าน้ี คือ 

สมมติถ้าผมอยากใช้ ผมต้องพิมพ์ออกมาก่อน แล้วถ้าสมมติ จู่ๆ ผมอยากใช้ แต่ไม่มี

เคร่ืองพิมพ์ ณ  ตอนน้ัน ผมก็ไม่สามารถใช้ได้” 

(นายสราวุธ ราชจันทร์) 
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‐ ท่านต้องการให้โปรแกรม Student Privileges ปรับปรุงแก้ไขอะไรเพ่ิมเติม

อีกหรือไม่ อย่างไร 

ในส่วนของสิทธิพิเศษ นักเรียนอยากให้มีสิทธิพิเศษที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของ

นักเรียน โดยสิทธิพิเศษสามารถใช้ได้ง่าย ไม่มีเง่ือนไขในการรับสิทธิมาก และร้านค้าที่ร่วมในโปรแกรม

น้ัน ควรเป็นที่ร้านค้าที่เป็นที่รู้จัก สามารถพบเจอได้ง่าย เช่น ร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้า และ 

เพ่ิมเติมสิทธิพิเศษในหมวดอ่ืนๆด้วย ในส่วนของการรับสิทธิ นักเรียนต้องการให้สถาบันมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับสิทธิให้สามารถรับสิทธิได้ง่ายขึ้น และในส่วนของการประชาสัมพันธ์ ควรมี

การติดต้ังป้ายประกาศตามร้านค้าที่ร่วมรายการด้วย เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ถึงสิทธิพิเศษ

ตามร้านค้าต่างๆ ที่นักเรียนสามารถใช้ได้ 

 

“อยากให้เพ่ิมส่วนลดซื้อของในราคาจําพวก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น iStudio 

BaNANA IT หรือ ส่วนลดในหมวดท่องเที่ยว อยากให้มีส่วนลดโรงแรมที่ไม่ต้องหรูหรามาก

อย่างที่ให้ในปัจจุบัน เพราะน่าจะมีโอกาสได้ใช้บ่อยกว่า” 

(นางสาวปรางค์วิไล ทองอร่าม) 

 

III. สําหรับนักเรียนที่ไม่รู้จักทั้งโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student 

Privileges 

‐ เพราะเหตุใดท่านถึงไม่รู้จักโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม 

Student Privileges 

จากการสัมภาษณ์ทําให้ทราบว่าเหตุที่นักเรียนไม่รู้จักโปรแกรม Learn & Win และ 

โปรแกรม Student Privileges น้ันสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1. ตัวนักเรียน เน่ืองจากนักเรียน

บางคนต้องการมาเรียนอย่างเดียว และ ไม่ได้สนใจโปรแกรมเสริมเหล่าน้ี ถึงแม้ว่า พนักงานจะมีการ

แนะนําโปรแกรมแก่นักเรียนแล้ว แต่นักเรียนก็ยังคงไม่ได้ให้ความสนใจกับตัวโปรแกรม 2. การสื่อสาร 

ยังคงมีความบกพร่องในการส่ือสารที่ไม่ทั่วถึงซึ่งทําให้นักเรียนบางรายไม่เคยได้รับการประชาสัมพันธ์

เก่ียวกับตัวโปรแกรม รวมทั้งการที่พนักงานไม่สามารถให้รายละเอียดเก่ียวกับตัวโปรแกรมได้ 3. ตัว

โปรแกรม ซึ่งตัวโปรแกรมยังมีข้อบกพร่องในหลายๆ ด้าน ทําให้โปรแกรมไม่น่าสนใจ 
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“พ่ีไม่ได้สนใจพวกโปรแกรมพวกน้ี เพราะ พ่ีออกจากงานมาเพ่ือเรียนโดยเฉพาะ” 

(นางสาวกนิกนันต์ เพชรฤกษกุล) 

“ไม่รู้เร่ืองเลย ไม่เห็นมีพนักงานบอกเลย” 

(นายวังตาล เหลืองวีระ) 

“คือพนักงานเค้าพยายามมากเลยนะ แต่พ่ีบอกผ่าน คือไม่ได้สนใจ เพราะ พ่ีเหลือ

เวลาแค่ไม่กี่เดือน” 

(นายภณ พงศ์ภัทรเวท) 

 

‐ ท่านรู้สึกอย่างไรกับการที่ Wall Street English Thailand มีโปรแกรม 

Learn & Win และ โปรแกรม Student Privileges 

นักเรียนรู้สึกว่าจะมีโปรแกรมเหล่าน้ีก็ได้ หรือ ไม่มีก็ได้ เน่ืองจากนักเรียนมองว่า

โปรแกรมทั้ง 2 ยังคงมีข้อบกพร่องในหลายจุด และคิดว่าไม่น่าจะส่งผลอะไรกับการเรียนของตนจึงทํา

ให้นักเรียนไม่ได้ให้ความสนใจกับตัวโปรแกรม 

 

“เฉยๆ นะ รู้สึกว่าไม่ค่อยจูงใจเท่าไหร่ ไม่คิดว่ามันจะมีผลอะไรกับตัวเอง” 

(นางสาวภิญญภา ประเสริฐ) 

“ดีนะ ดีกว่าไม่มีอะไรเลย” 

(นายวังตาล เหลืองวีระ) 

“พ่ีไม่ได้หวังอะไรกับพวกน้ีนะ คิดว่ามันเป็นแค่แรงจูงใจทางการตลาดเท่าน้ันเอง” 

(พ.ท.กฤษณพงศ์ วิมลศิลป์) 

 

‐ การที่ Wall Street English Thailand มีโปรแกรม Learn & Win และ 

โปรแกรม Student Privileges ช่วยให้ท่านเกิดแรงจูงใจในการมาเรียนได้หรือไม่ 

นักเรียนส่วนใหญ่มองว่าสามารถช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการมาเรียนได้หากตนเข้าร่วม

ในโปรแกรม และต้ังใจท่ีจะเก็บคะแนนสะสมเพ่ือนําไปแลกของรางวัลที่ตนอยากได้ แต่ก็ยังมีนักเรียน

บางคนรู้สึกว่าไม่ช่วยให้เกิดแรงจูงใจได้ เน่ืองจากนักเรียนมองว่าการที่จะทําให้นักเรียนอยากกลับมา
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“พ่ีคิดว่าถ้าคนที่อยากได้ของ ก็คงขยันแหละ” 

(นางสาวกนิกนันต์ เพชรฤกษกุล) 

“ไม่ เพราะ จากเป้าหมายของการมาเรียน พ่ีไม่ได้สนใจตรงนี้อยู่แล้ว และถ้าพ่ีเรียน

จบไปแล้วจะกลับมาเรียน พ่ีก็คิดว่ามันไม่ได้มีส่วนอะไรในการตัดสินใจในการมาเรียนใหม่ของ

พ่ี” 

(นายภณ พงศ์ภัทรเวท) 

 

3.3 สถาบัน 

‐ อะไรคือเหตุผลท่ีท่านเลือกเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

Wall Street English Thailand 

เหตุผลหลักที่นักเรียนเลือกเรียนกับ Wall Street English Thailand เน่ืองจาก

หลักสูตรของทางสถาบันที่มีความน่าเช่ือถือ นอกจากน้ียังได้เห็นสื่อโฆษณาตามสถานท่ีต่างๆ จํานวน

มาก สามารถจัดตารางเรียนเองได้ และ มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการ

แนะนําจากคนรู้จักที่เคยเรียนที่ Wall Street English Thailand แล้วรู้สึกประทับใจ หรือ สามารถ

ประสบความสําเร็จในการเรียนได้จริง และยังพบว่าบางรายมาเรียนเน่ืองจากครอบครัวต้องการให้มา

เรียน 

 

“จริงๆ ที่มาเรียนที่น่ี คือ ที่บ้านให้มาเรียน ผมไม่ได้มีความประทับใจอะไรต้ังแต่แรก

เป็นพิเศษครับ ถ้าจะชอบก็คงเป็น บรรยากาศที่มันบังคับให้เราต้องพูดภาษาอังกฤษครับ” 

(นายสราวุธ ราชจันทร์) 

“พ่ีชอบความเป็นกันเองของ Staff ผู้คน และ บรรยากาศของโรงเรียนที่ไม่กดดัน

จนเกินไป ทําให้เราไม่กลัวภาษาอังกฤษ” 

(นายภณ พงศ์ภัทรเวท) 
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‐ โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่สถาบันได้สร้างขึ้น สามารถช่วยทําให้ท่าน

เกิดความภักดีต่อตัวสถาบันหรือไม่ 

นักเรียนส่วนใหญ่มองว่าโปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่สถาบันได้สร้างขึ้นมานั้นยัง

ไม่สามารถสร้างความภักดีให้กับนักเรียนได้ เนื่องจากนักเรียนไม่ได้รู้สึกว่าโปรแกรมความภักดีน้ันมี

ความสําคัญกับตนเอง และ นักเรียนมองว่าความภักดีน้ันขึ้นอยู่กับหลักสูตรการเรียนการสอน และ

การบริการเป็นหลัก หากสถาบันต้องการสร้างความภักดีควรแก้ไขในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน 

และการบริการเป็นอันดับแรก แต่ก็ยังมีนักเรียนบางส่วนมองว่าสามารถสร้างให้เกิดความภักดีได้ 

เน่ืองจากนักเรียนมองว่า นักเรียนได้สิ่งตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากการเรียน 

 

“ไม่นะ เพราะ พ่ีคิดว่าถ้าจะให้พ่ีรัก Wall Street มากขึ้น ควรไปพัฒนาเร่ืองจํานวน

คลาสให้มากข้ึน” 

(นางสาวประภาพรรณ เจริญบุญวานนท์) 

“ก็ดีนะ เหมือนแบบ เราจ่ายไปเยอะมาก แล้วเรารู้สึกได้อะไรตอบแทนกลับมาบ้าง” 

(นายธีรวิชญ์ คูธํารงกุล) 

“เฉยๆ อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้สนใจโปรแกรมน้ีเลยไม่ได้ทําให้มันมีอิทธิพลอะไร

กับผม” 

(นายธนากร วิทวัฒนภูษิต) 

“เฉยๆ นะ หนูคิดว่า ถ้าไม่มีหนูก็มาเรียนเป็นปกติอยู่แล้ว” 

(นางสาวฐิตารีย์ จันทรใ์หม่) 

 

‐ ท่านต้องการให้ทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English 

Thailand ปรับปรุงในเรื่องใดหรือไม่ 

นักเรียนต้องการให้ทางสถาบันปรับปรุงในเร่ืองของการเรียนการสอน ซึ่งมี

ข้อบกพร่องอยู่มาก เช่น การจองคลาส จํานวนคลาส การบริการ วิธีการขายของพนักงาน และ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสถาบันจัด เช่น ปาร์ต้ีตามงานเทศกาล

ต่างๆ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 
 

“อุปกรณ์ต่างๆ ในการเรียน เช่น หูฟังที่ใช้เรียนกับคอม ใส่แล้วไม่สบายหู และ เรื่อง

การเรียนที่ให้เรียน 1 บทภายใน 2 ช่ัวโมง โดยไม่มีพัก พ่ีว่านานไป มันล้า” 

(นางสาวประภาพรรณ เจริญบุญวานนท์) 

“จํานวนคลาสไม่พอ และอยากให้ปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ รวมถึงปาร์ต้ี เช่น เด๋ียวน้ี

ปาร์ต้ีไม่ดี อาหารท่ีเลี้ยงก็แย่” 

(นายธนากร วิทวัฒนภูษิต) 

“อันดับแรกเลยเป็นการบริการของ Personal Tutor อยากให้มีมารยาท และ สนใจ

นักเรียนมากกว่าน้ี สองคือเรื่องการจองคลาส เน่ืองจากมีนักเรียนเยอะมาก ทําให้บางครั้งต้อง

รอถึง 2 อาทิตย์ในส่วนของ Encounter Class” 

(นางรุจิรดา เพ็ชรศรีงาม) 

 “การจองคลาส อย่างเช่นใน Social Club กําหนดให้จองได้ 12 คนแต่จริงๆ แล้ว

สามารถน่ังได้ 15 คน และเมื่อถึงเวลาเรียน คนท่ีมาจริงๆ แค่ 4 ซึ่งทําให้คนอ่ืนเสียโอกาส” 

(นางสาวพโยมรัตน์ โรจนากาศ) 

 

‐ ท่านอยากให้สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand มี

กิจกรรมอ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือไม่ 

นักเรียนต้องการให้มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษให้กับตัว

นักเรียน ทั้งกิจกรรมเสริมการเรียนนอกเวลาเรียนภายในสถาบัน โดยท่ีไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ

เพ่ิมเติม และ กิจกรรมนอกสถาบัน เช่น ทัศนศึกษา หรือ ออกค่ายกับทางสถาบัน รวมท้ังการจัดทริป

เที่ยวต่างประเทศ เพ่ือเป็นการผ่อนคลาย และเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการใช้งานจริง 

 

“เพ่ิมกิจกรรมท่ีสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันได้มากข้ึน เช่น 

ทําอาหาร ไปหาหมอ ขึ้นศาล ฯลฯ” 

(นางสาวประภาพรรณ เจริญบุญวานนท์) 

“อยากให้จัดทริปไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ ภายในกรุงเทพฯ แบบฟรีทั้งทริป” 

(นายธีรวิชญ์ คูธํารงกุล) 
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“อยากให้มีกิจกรรมการเรียนที่เสริมนอกเวลาเพ่ิมเติม และอยากให้สรุปเน้ือหาในแต่

ละคลาส ในส่วนที่สําคัญว่าแต่ละวันเราเรียนอะไรไป เป็นประเด็นๆ ใหญ่ๆ” 

(นางสาวฐิตารีย์ จันทรใ์หม่) 

“อยากให้จัดกิจกรรมสมมติสถานการณ์ต่างๆ เช่น ห้องประชุมงาน ในสนามบิน ใน

ศาล เพ่ือให้ช่วยให้เรียนรู้ศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ” 

(นางรุจิรดา เพ็ชรศรีงาม) 

 

3.4 การสื่อสาร 

‐ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการสื่อสารในปัจจุบัน ท่านคิดว่าเหมาะสม

หรือไม่ อย่างไร 

นักเรียนรู้สึกว่าการสื่อสารในปัจจุบันน้ันอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ แต่ก็ยังคงมีปัญหา

ที่ควรปรับแก้อยู่ในบางส่วน เช่น การพูดอังกฤษปนไทยของพนักงาน หรือ การให้รายละเอียดเชิงลึก

ของกิจกรรมต่างๆ รวมท้ังการสื่อสารที่ไม่ครอบคลุม 

 

“แรกๆ ที่หนูมาเรียนเค้าก็มีการให้ข่าวสารดีมากเลยนะ ให้รายละเอียดดีมากแต่พอ

หลังๆ ก็ไม่ค่อยติดต่อเลย” 

(นางสาวธัญจิรา จันทรนุกูล) 

“อยากให้พนักงานช่วยยํ้า เพราะบางคร้ังเราก็ไม่ได้ให้ความสนใจแล้วเราก็ลืม” 

(นางสาวประภาพรรณ เจริญบุญวานนท์) 

“ก็โอเคนะ แต่อยากให้พนักงานสามารถให้รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ มากกว่าน้ี 

เช่น รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ” 

(นางสาวธัญจิรา จันทรนุกูล) 

“มันก็โอเคนะ แต่ว่าหนูว่ามันยังไม่ทั่วถึงทุกคน” 

(นางสาวฐิตารีย์ จันทรใ์หม่) 

“โอเค แต่อยากให้พนักงานปรับปรุงเร่ืองการพูดภาษาอังกฤษ เพราะบางคร้ังพูด

อังกฤษปนไทย เช่น “Thank you นะ” ซึ่งดูไม่เป็นมืออาชีพ” 

(นางสาวพโยมรัตน์ โรจนากาศ) 
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‐ พนักงานของทางสถาบันสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ท่านได้เป็น

อย่างดีหรือไม่ 

การแจ้งข้อมูลข่าวสารของพนักงาน นักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกว่าอยู่ในระดับที่น่าพึง

พอใจแต่ยังคงมีข้อบกพร่องอยู่ในบางส่วน เช่น ความถี่ในการให้ข้อมูลข่าวสารหรือลักษณะการให้

ข้อมูลข่าวสาร ที่มักจะติดต่อนักเรียนเพ่ือเสนอขายคอร์สเรียนหรือบริการเสริมอ่ืนๆ ที่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว รวมท้ังการให้รายละเอียดเชิงลึกของกิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน 

 

 “ก็โอเคนะ แต่อยากให้พนักงานสามารถให้รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ มากกว่า

น้ี เช่น รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ” 

(นางสาวธัญจิรา จันทรนุกูล) 

“หนูคิดว่าเค้าให้ข้อมูลเฉพาะเวลาที่เค้าต้องการเงิน พนักงานจะโทรหาเฉพาะเวลาที่

มีโปรแกรมใหม่ หรือ ตอนท่ีคอนแทร็คเราจะหมด เค้าจะโทรมาถามว่าต่อคอนแทร็คไหม” 

(นางสาวฐิตารีย์ จันทรใ์หม่) 

“ดีในระดับหน่ึงนะแต่พนักงานไม่บอกรายละเอียดต่างๆ คือเราต้องไปเรียนรู้เอง 

เหมือนแรกๆ ที่เข้ามาเรียนเราไม่รู้อะไร เค้าควรจะสอน” 

(นางรุจิรดา เพ็ชรศรีงาม) 

“ในส่วนของตัวโปรแกรมอ่ืนๆ หรือ คําถามเกี่ยวกับการเรียน เค้าก็สามารถตอบได้ดี

นะ และสามารถแก้ปัญหาให้เราได้ตลอด” 

(นายวังตาล เหลืองวีระ) 

 

‐ ท่านอยากให้ทางสถาบันปรับปรุงการสื่อสารของทางสถาบันอย่างไร 

ทางสถาบันควรปรับปรุงในเรื่องความถี่ในการติดต่อสื่อสารทั้งช่องทางที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน เช่น ข้อความมือถือ และช่องทางอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ช่องทางหลักอย่างสื่อออนไลน์ เช่น Facebook 

และ Website ของทางสถาบัน เป็นต้น รวมถึงเพ่ิมการสื่อสารโปรแกรมอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก

โปรแกรมที่นักเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือไม่ให้นักเรียนรู้สึกว่าเน้นแสวงหาผล

กําไรมากเกินไป และเพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้มีหลากหลายมากขึ้น รวมท้ังลดการสื่อสารที่ซ้ําซาก

เพราะจะสร้างความรําคาญให้กับนักเรียนได้ 
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 “อยากให้มีการแจ้งข่าวมากกว่าน้ี ช่องทางพวก Facebook ทางสถาบันมีอยู่แล้ว 

แต่อยากให้เพ่ิมการสื่อสาร ให้ถี่ขึ้น” 

(นายธีรวิชญ์ คูธํารงกุล) 

 “อยากให้ปรับปรุงเรื่องการส่งข้อความซํ้าซาก ในส่วนของข้อความชักชวนให้ไป

ทดสอบภาษาอังกฤษของทางสถาบัน” 

(นางสาวพโยมรัตน์ โรจนากาศ) 

“ลดการส่งข่าวที่ไม่จําเป็น เพราะ บางทีได้มาเยอะๆ มันก็น่ารําคาญ” 

(พ.ท.กฤษณพงศ์ วิมลศิลป์) 

 

‐ ท่านอยากให้ทางสถาบันติดต่อ หรือ ส่งข่าวสารต่างๆ กับท่านผ่านช่องทาง

ใด 

นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้ทางสถาบันติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือมากท่ีสุด 

เน่ืองจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพราะใช้อยู่ทุกวัน เช่น ข้อความโทรศัพท์มือถือ หรือ E-mail โดยที่

นักเรียนได้แนะนําช่องทางอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น Line Official Account และนักเรียนบางรายยังคง

ต้องการให้มีการส่งเป็นจดหมายไปตามที่อยู่ที่นักเรียนได้ให้ไว้ หากสถาบันมีกิจกรรมที่มีระยะเวลา

สมัครนาน หรือ มีรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก 

 

“E-mail SMS Line เพราะสามารถเช็คได้เลย หรือ สามารถมาตามดูได้ Facebook 

มันผ่านไปแล้ว เราก็ขี้เกียจไปตามดู” 

(นางสาวประภาพรรณ เจริญบุญวานนท์) 

“ผ่านข้อความมือถือหรือจะทํากลุ่มแบบใน Line ก็ได้ หรือไม่ก็โทรมาบอกเลย หรือ 

ถ้าเป็นกิจกรรมที่มีระยะเวลาสมัครนานๆ ส่งเป็นจดหมายมาที่บ้านเลยก็ได้” 

(นางสาวธัญจิรา จันทรนุกูล) 

“ผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่น ข้อความมือถือ Line อาจจะทําเป็น Official Account 

หรือ ถ้ามีเป็นกิจกรรมใหญ่ๆ หรือ สิทธิพิเศษรายเดือน ส่งเป็นจดหมายมาที่บ้านเลยก็ได้” 

(นายกฤษนรา สุคนธมาน) 
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บทท่ี  5 

สรุป  และ  อภิปรายผลการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall 

Street English Thailand กรณีศึกษา โปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student 

Privileges” ผู้ วิจัยได้ทําการศึกษาทั้งเ ชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) น้ัน ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้บริหารที่

ดูแลงานด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student  

Privileges ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand และสัมภาษณ์เชิงลึก

นักเรียนของสถาบัน และในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการมาเรียน ความพึงพอใจต่อโปรแกรม

ทั้ง 2 และความภักดีของลูกค้าที่มีต่อสถาบัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ นักเรียนของ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand ในส่วนของ Retail Center ทั้ง 8 สาขา

ในกรุงเทพฯ สาขาละ 30 ชุด รวม 240 ชุด และรายงานผลการวิจัยโดยใช้การแจกแจงความถ่ี 

ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ตัวอย่าง พฤติกรรมการเรียน ความพึงพอใจต่อโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student 

Privileges และความภักดีของลูกค้าที่มีต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลของการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand กรณีศึกษา โปรแกรม Learn & Win และ 

โปรแกรม Student Privileges” ออกเป็น 3 ส่วนตามวิธีการเก็บข้อมูลทั้ง 3 วิธีดังที่ได้กล่าวไปใน

ข้างต้น ดังน้ี 
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1. ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เก่ียวกับการ

บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand กับผู้ที่

ดูแลในส่วนของโปรแกรม Learn & Win และ Student Privileges 

ในปัจจุบันสถาบัน Wall Street English Thailand ได้นํากลยุทธ์การบริหารลูกค้า

สัมพันธ์มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นระยะเวลาสักพักหน่ึงแล้วที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall 

Street English Thailand ได้มีการนําเอาโปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ ทั้งโปรแกรม Student 

Privileges ที่มอบสิทธิพิเศษให้กับนักเรียน และโปรแกรม Learn & Win ที่ทางสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand ได้เริ่มโปรแกรมนี้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556  

สืบเน่ืองจากปัญหาการไม่มาเรียนของนักเรียน เพ่ือเป็นแรงกระตุ้น หรือ แรงผลักดันให้นักเรียนมี

พฤติกรรมการเรียนที่ดี และทําให้นักเรียนสามารถไปถึงเป้าหมายของแต่ละคนได้ ไม่ว่าจะเป็นการ

สอบวัดผลต่างๆ หรือ การสัมภาษณ์งาน เพ่ือให้นักเรียนก้าวออกไปจากสถาบันพร้อมกับความม่ันใจ 

และนักเรียนที่ออกไปพร้อมความมั่นใจหรือประสบความสําเร็จตามที่ต้องการ ก็จะบอกต่อในสิ่งที่ดี

ของสถาบันไปสู่ผู้อ่ืน และอีกหน่ึงจุดประสงค์ในการสร้างโปรแกรมความภักดีทั้ง 2 น้ีก็เพ่ือเป็นการ

แสดงความขอบคุณต่อนักเรียนที่ทํากําไรให้กับสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นการต่อสัญญา หรือ แนะนําเพ่ือนๆ

หรือคนรู้จักให้แก่สถาบัน โดยโปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้ง 2 น้ี เน้นใช้พนักงานของทางสถาบัน

เป็นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งข่าวสารต่างๆ และใช้สื่อต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น 

ป้ายโฆษณาภายในโรงเรียน 

ซึ่งโปรแกรม Learn & Win เป็นโปรแกรมสะสมคะแนน โดยมีเง่ือนไขคือ นักเรียน

จะต้องเข้าเรียนภาษาอังกฤษในแต่ละบทให้จบตามระยะเวลาที่กําหนด และคะแนนที่สะสมสามารถ

นําไปใช้แลกของรางวัลต่างๆ  ในส่วนของโปรแกรม Student Privileges เป็นโปรแกรมที่ให้สิทธิ

พิเศษต่างๆ แก่นักเรียน โดยไม่จํากัดว่านักเรียนจะเรียนอยู่ระดับใด หรือ เรียนกับสถาบันมาเป็น

ระยะเวลาเท่าใด เพียงแค่เป็นนักเรียนของ Wall Street English Thailand ก็สามารถรับสิทธิพิเศษ

ต่างๆ ได้ โดยใช้กลยุทธ์ในการให้ของรางวัล และสิทธิพิเศษให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน และ

ในการเก็บข้อมูล ทางสถาบันได้มีการเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกคนโดยให้นักเรียนกรอกข้อมูล และ 

รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครเรียน ในวันที่มาทําการสมัครเรียน และนําข้อมูลเหล่าน้ันมาใช้ในการ

ออกของรางวัลและสิทธิพิเศษ ซึ่งทางสถาบันได้หวังให้โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้ง 2 ทําให้
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โดยในส่วนของโปรแกรม Learn & Win จะมีการนําคะแนนของนักเรียนมาวิเคราะห์

เมื่อคะแนนสะสมของนักเรียนมากพอในระดับหน่ึง ทางสถาบันจะดูว่านักเรียนมีการเข้าเรียนเป็น

อย่างไร เข้าร่วมกิจกรรมใดบ้างและบ่อยเพียงใด และในส่วนของการวัดและประเมินผล ทางสถาบัน

จะมีการนําคะแนนสอบของนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม และ คะแนนสอบของนักเรียนที่

ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม มาเปรียบเทียบกัน หากนักเรียนที่ลงทะเบียนมีคะแนนสอบที่ดีกว่า

ก็จะถือว่าประสบความสําเร็จ 

ถึงแม้ว่าโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student Privileges จะมีมาระยะ

หน่ึงแล้ว แต่ นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก และ ยังไม่ได้ให้ความสนใจกับโปรแกรมดังกล่าว มากนัก ซึ่ง

เป็นปัญหาและอุปสรรคหลักของโปรแกรม ซึ่งอาจจะสืบเน่ืองมาจากการทํางานของพนักงานของทาง

สถาบันด้วย ทั้งน้ีทางสถาบันได้มีแนวทางในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในอนาคตโดยทางสถาบันต้ังใจ

จะทําให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้ง 2 และ ทําให้นักเรียนทุกคนกลับมา

ให้ความสนใจ 

 

2. ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม สํารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อโปรแกรม 

Learn & Win และ โปรแกรม Student Privileges  และ ความภักดีของนักเรียนต่อสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand 

การวิจัยส่วนน้ี ผู้วิจัยได้ออกแบบแบบสอบถาม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล แล้วนําข้อมูลมาประมวลผลด้วยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for window เพ่ือประมวลผล

และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยเก็บตัวอย่างจากนักเรียนของ

สถาบัน Wall Street English Thailand ในส่วนของ Retail Center ทั้ง 8 สาขา สาขาละ 30 

ตัวอย่าง รวมท้ังหมด 240 ตัวอย่าง 

2.1 ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.9 อายุของกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 15-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมาคือ มากกว่า 20-25 ปี คิดเป็นร้อย
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมา

คือ พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 25.8 รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตํ่ากว่า 10,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 49.2 

กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ 1) ชมภาพยนตร์ คิดเป็น

ร้อยละ 69.6   2) ฟังเพลง คิดเป็นร้อยละ 66.3   3) กิจกรรม กิน ชิม ด่ืม คิดเป็นร้อยละ 51.7 

2.2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street 

English Thailand 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เรียนกับทางสถาบันเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 

26.3 รองลงมาคือ น้อยกว่า 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 16.3 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กําลังเรียนอยู่ในระดับ Waystage คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมา

คือ Upper Waystage คิดเป็นร้อยละ 26.3 ซึ่งความถ่ีในการมาเรียนส่วนใหญ่อยู่ที่ 1-2 วันต่อ

สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมาคือ 3-4 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 36.7 

เหตุผลที่มาเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ 1) ต้องการสื่อสารได้อย่างเป็น

ธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 88.3   2) เพ่ือหางาน คิดเป็นร้อยละ 42.1   3) เพื่อท่องเที่ยวต่างประเทศ 

คิดเป็นร้องละ 39.6 

โดยเหตุผลที่เลือกเรียนกับ Wall Street English มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ 1) สามารถ

ร่วมกิจกรรมได้อย่างไม่จํากัด คิดเป็นร้อยละ 68.8   2) จัดตารางเรียนได้ตามความต้องการ คิดเป็น

ร้อยละ 62.5   3) มีบรรยากาศการเรียนที่ดี คิดเป็นร้อยละ 50.8 

2.3 ข้อมูลการรับรู้ พฤติกรรม และ ความพึงพอใจต่อโปรแกรม Learn & Win 

กลุ่มตัวอย่างรู้จักโปรแกรม Learn & Win ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับผู้ที่ไม่รู้จัก โดย

ช่องทางที่ทําให้กลุ่มตัวอย่างรู้จักโปรแกรม Learn & Win ในการวิจัยคร้ังน้ีมากที่สุดคือ พนักงาน คิด

เป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือ สื่อต่างๆ ภายในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 21 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนมากได้

ทําการลงทะเบียนแล้ว คิดเป็นร้อยละ 90 
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ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโปรแกรม Learn & Win อยู่ในระดับสูงที่ค่าเฉลี่ย 

3.68 โดยมี 3 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดตามลําดับ ซึ่งเป็นความพึงพอใจต่อพนักงานทั้ง 

3 เรื่อง 

1) พนักงานมีความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลเก่ียวกับโปรแกรม Learn & Win ความพึง

พอใจอยู่ในระดับสูงที่ค่าเฉลี่ย 4.17 

2) พนักงานมีความเข้าใจเก่ียวกับโปรแกรม Learn & Win ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับสูงที่ค่าเฉลี่ย 4.04 

3) พนักงานสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับโปรแกรม Learn & Win ได้อย่างครบถ้วน 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงที่ค่าเฉลี่ย 3.98 

ทั้งน้ีมี 2 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจตํ่าสุดคือ ของรางวัลมีมากเพียงพอ ความพึง

พอใจอยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 3.16 และ ของรางวัลตรงกับไลฟ์สไตล์ คะแนนความพึงพอใจอยู่

ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 3.39 

2.4 ข้อมูลการรับรู้ พฤติกรรม และ ความพึงพอใจต่อโปรแกรม Student 

Privileges 

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่รู้จักโปรแกรม Student Privileges คิดเป็นร้อยละ 71 ช่องทาง

ที่ทําให้กลุ่มตัวอย่างรู้จักโปรแกรม Student Privileges ในการวิจัยคร้ังน้ีมากที่สุดคือ พนักงาน คิด

เป็นร้อยละ 65 จากจํานวนผู้ที่รู้จัก ซึ่งมีอยู่ไม่มากนัก รองลงมาคือ สื่อต่างๆ ภายในโรงเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 21 

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโปรแกรม Student Privileges อยู่ในระดับสูงที่

ค่าเฉลี่ย 3.55 โดยมี 3 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดตามลําดับ 

1) โปรแกรม Student Privileges เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนของ Wall Street 

English Thailand ซึ่งความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงที่ค่าเฉลี่ย 3.77 

2) การรับสิทธิโดยการพิมพ์คูปองผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับสูงที่ค่าเฉลี่ย 3.64 

3) มีความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังองค์กร หรือร้านค้าต่างๆ ที่ร่วม

รายการ ความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงที่ค่าเฉลี่ย 3.51 
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สําหรับ 2 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจตํ่าสุดคือ ร้านค้าที่ร่วมรายการตรงกับไลฟ์

สไตล์ ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 3.33 และ สิทธิพิเศษมีให้เลือกหลากหลาย ความ

พึงพออยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 3.46 

 

2.5 ข้อมูลความภักดีต่อสถาบันของกลุ่มตัวอย่าง 

ความภักดีของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสถาบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่ค่าเฉล่ีย 3.56 

โดยกลุ่มตัวอย่างเช่ือมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน ซึ่งความภักดีอยู่ในระดับสูงที่

ค่าเฉล่ีย 4.06 และ จะแนะนํา Wall Street English Thailand หากมีคนมาขอคําปรึกษา ความภักดี

อยู่ในระดับสูงที่ค่าเฉลี่ย 4.00 

สําหรับ 2 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความภักดีตํ่าสุดคือ หากในอนาคต Wall Street 

English Thailand มีการปรับค่าเรียนสูงขึ้น กลุ่มตัวอย่างจะยังคงเรียนกับ Wall Street English 

Thailand เหมือนเดิม ความภักดีอยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉล่ีย 2.88 และ หากท่านเกิดมีปัญหา 

หรือ เร่ืองคับข้องใจเกี่ยวกับการบริการของ Wall Street English Thailand กลุ่มตัวอย่างจะไม่ย้าย

ไปเรียนกับสถาบันอ่ืน ความภักดีอยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 3.07 

 

3. ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียน (In-Depth Interview) เพื่อทราบ

ถึงความคิดเห็นต่อโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student Privileges และ ความรู้สึก 

ตลอดจนสาเหตุแห่งความไม่พึงพอใจของนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street 

English Thailand รวมถึงแนวทางในการแก้ไขท่ีนักเรียนต้องการ 

เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะเรียนภาษาอังกฤษก็เพ่ือที่จะพัฒนาทักษะทางด้านการ

สื่อสาร ให้สามารถสื่อสารได้ดี เพราะ คิดว่าช่วยให้พบกับโอกาสที่ดีในอนาคต เช่น เพ่ือสมัครงาน เพ่ือ

ความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยวต่างประเทศ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ กับการที่สถาบันมีโปรแกรมทั้ง 2 และมองว่าโปรแกรม

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้ง 2 ไม่สามารถช่วยให้เกิดความภักดีได้ เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างต้ังใจที่จะมาเรียน

เพียงอย่างเดียวและไม่ได้สนใจโปรแกรมเสริมทางการตลาดเหล่าน้ี และถึงแม้ว่าสนใจแต่ทั้ง 2 

โปรแกรมยังคงมีข้อบกพร่องอยู่หลายจุด รวมถึงข้อบกพร่องของทางสถาบันเช่นจํานวนคลาสเรียนที่ไม่

เพียงพอ หรือ ปัญหาจากการสื่อสารที่เน้นหวังผลกําไรมากเกินไป 
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ความภักดีต่อสถาบันน้ันเกิดจากการที่สถาบันมีหลักสูตร

การเรียนการสอนที่ดี มีการบริการที่ดี และ สามารถทําให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนของ

แต่ละบุคคลได้ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน และไม่เน้นการ

แสวงหาผลกําไรมากจนเกินควร เพราะกลุ่มตัวอย่างมองว่า Wall Street English Thailand เป็น

สถาบันทางการศึกษาไม่ควรเน้นเร่ืองการแสวงหาผลกําไร แต่ควรเน้นในการให้บริการท่ียอดเย่ียม สม

กับจํานวนเงินที่นักเรียนได้จ่ายไป 

และในส่วนของการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างยังคงต้องการให้ทางสถาบันใช้การส่ือสาร

แบบเดิมที่ใช้ในปัจจุบัน แต่ทางสถาบันยังคงต้องแก้ไขการสื่อสารในบางจุด เพราะยังมีข้อบกพร่องอยู่ 

เช่น พนักงานไม่ให้ความสนใจนักเรียนเท่าที่ควร รวมท้ังไม่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกของแต่

ละกิจกรรมได้ทุกคน และควรเพ่ิมความถ่ีในการสื่อสาร และ เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารในช่องทาง

อ่ืนเพ่ิมเติมด้วย โดยกลุ่มตัวอย่างต้องการให้ทางสถาบันแจ้งข่าวสารต่างๆ ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 

โดยเฉพาะข้อความโทรศัพท์มือถือ และ E-mail 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ตอบวัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall 

Street English Thailand 

 สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand ได้มีการนํากลยุทธ์การ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก Ms. Zana Ballout 

(Project Manager) พบว่า โปรแกรมทั้ง 2 ถูกสร้างจากพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่ไม่ดี เพ่ือ

ช่วยให้นักเรียนสามารถบรรจุเป้าหมายของแต่ละคนได้ และนักเรียนที่สามารถบรรลุเป้าหมายของ

ตัวเองได้จะก่อให้เกิดการบอกต่อในสิ่งที่ดีๆ และเพ่ือเป็นการตอกยํ้าถึงการเป็นสถาบันที่ยอดเย่ียมใน

การให้บริการการศึกษา รวมถึงเพ่ือเป็นการแสดงความขอบคุณนักเรียนที่ต่อสัญญากับโรงเรียน และ 

แนะนําคนรู้จักให้กับโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ Alvin J. Silk (2553) ที่กล่าวว่าการบริหาร

ความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นกระบวนการเพื่อสร้างมูลค่าชีวิตของลูกค้าให้สูงที่สุดและทําให้ลูกค้าได้รับ

ความพึงพอใจสูงสุด และ ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2544) ที่กล่าวว่า  จุดประสงค์ของการบริหารลูกค้า
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นอกจากน้ีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English 

Thailand ผ่านโปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้ง 2 ยังตรงกับแนวคิดของ ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2544) 

ที่กล่าวถึงลักษณะสําคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 4 ประการดังน้ี 

1. เป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ คนกลางในช่องทางการตลาดแต่ละ

รายอย่างเป็นกันเอง เช่น  โปรแกรม Student Privileges ที่มอบสิทธิพิเศษให้กับนักเรียนของ Wall 

Street English Thailand ทุกคนโดยไม่จําเป็นว่านักเรียนอยู่ระดับใด หรือ อยู่มานานเพียงใด โดยมี

การแบ่งหมวดหมู่อย่างหลากหลายเพ่ือให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล 

2. ไม่จําเป็นต้องเพ่ิมยอดขายในทันที แต่เป็นยอดขายที่เกิดข้ึนในระยะยาว ซึ่งการ

บริหารของ Wall Street English Thailand เน้นที่การสร้างแรงจูงใจ หรือ เป็นเคร่ืองมือที่ช่วย

กระตุ้น ให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ดี แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งการเพ่ิมยอดขายที่มาจากการต่อสัญญา

ของนักเรียน และ การให้นักเรียนแนะนําคนรู้จักให้กับสถาบัน 

3. จุดมุ่งหมายสําคัญคือ ได้ประโยชน์ทั้งองค์กรและลูกค้า เน่ืองจากสถาบันมองว่า 

นักเรียนต้องได้รับการเรียนที่ดี สามารถจบออกไปพร้อมความมั่นใจ และ หากนักเรียนบรรลุเป้าหมาย

ของตนเองได้แล้วจะช่วยสร้างการบอกต่อที่ดีให้กับสถาบัน 

4. เน้นกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งทางสถาบันได้ใช้พนักงานของสถาบัน

ในการเป็นผู้แนะนํา หรือ กระจายข่าวสารต่างๆ เป็นหลัก ซึ่งหากนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถ

สอบถามจากพนักงานได้ทันทีรวมถึงเป็นช่องทางในการรับรู้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน 

โดยภาพรวมของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street 

English Thailand ผ่านโปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้ง 2 น้ันมีความสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับ

โปรแกรมสร้างความภักดีของ V. Kumar (2551) ที่อธิบายถึงลักษณะโปรแกรมสร้างความภักดีที่ดี ซึ่ง

มี 7 องค์ประกอบดังน้ี 

1.) ระดับการใช้งาน  :  การเก็บข้อมูลของนักเรียนที่เป็นรายบุคคลซึ่งสามารถทํา

ให้วิเคราะห์ หรือ นําไปใช้ในการออกของรางวัลได้ตรงกับความต้องการของนักเรียน 
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2.) รูปแบบของโปรแกรม  :  ลูกค้าจะได้รับรางวัลโดยใช้ความสามารถในการทํา

กําไรของนักเรียนแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถอธิบายได้จากเกณฑ์การเก็บคะแนนของโปรแกรม Learn & 

Win 

3.) ลักษณะการให้รางวัล  :  เป็นการให้รางวัลกับลูกค้าแต่ละรายในแบบที่จะจูงใจ

ให้ลูกค้าเปลี่ยนพฤติธรรมหรือทัศนคติไปตามท่ีบริษัทต้องการ เช่น หากนักเรียนต้องการของรางวัลช้ิน

ใดก็จะพยายามเก็บคะแนนเพ่ือให้ได้ของรางวัลช้ินน้ัน 

4.) รางวัลท่ีมีให้เลือก  :  ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละรายถูกนํามาออกของ

รางวัล หรือ สิทธิพิเศษเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างกันของนักเรียน  รวมถึงการที่สถาบันได้

จับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท หรือ ห้างร้านต่างๆ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่ต่างกันของ

นักเรียนได้ 

5.) ประเภทของรางวัล  :  สถาบันได้ให้รางวัล และ สิทธิพิเศษ ที่เป็น

ประสบการณ์สําหรับลูกค้าและจับต้องไม่ได้ นอกเหนือไปจากของรางวัลแบบเดิมที่เป็นรูปธรรม เช่น 

ของรางวัลประเภทท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษต่างๆ เพ่ือประสบการณ์ที่ดีของนักเรียน 

6.) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม  :  เป็นการปลูกฝังความภักดีทางทัศนคติ เพ่ือให้

นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีและเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้ามีพฤติกรรมที่เช่ือมโยงถึงความสามารถใน

การทํากําไร 

 

 

ตอบวัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรม Learn & Win และ 

โปรแกรม Student Privileges ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากที่ทําแบบสอบถามเป็นนักเรียน/นักศึกษา 

เพศหญิง มีอายุ 15-20 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี สนใจกิจกรรมประเภทบันเทิง 

และ ประเภทกิน ด่ืม 

 

การรับรู้ และ พฤติกรรมการเรียน 

Wall Street English Thailand ยังคงมีปัญหาในการสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียน 

เน่ืองจากผลการศึกษาการรับรู้ของโปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้ง 2 โปรแกรมพบว่า จํานวนกลุ่ม
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ความพึงพอใจ 

ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อโปรแกรม Learn & 

Win และ Student Privileges โดยรวมอยู่ในระดับที่สูง โดยท่ีคะแนนความพึงพอใจต่อโปรแกรม 

Learn & Win สูงสุดคือ การให้ข้อมูลของพนักงานมากที่สุด และ ความเข้าใจของพนักงานที่มีต่อตัว

โปรแกรม ส่วนคะแนนความพึงพอใจต่อโปรแกรม Learn & Win น้อยที่สุดคือ เกณฑ์การสะสม

คะแนน ของรางวัลที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ และ ความหลากหลายของของรางวัล และในส่วนคะแนนความ

พึงพอใจต่อโปรแกรม Student Privileges สูงสุดคือ  นักเรียนมองว่าเป็นโปรแกรมที่เป็นประโยชน์

ต่อนักเรียน และคะแนนความพึงพอใจตํ่าสุด คือ การรับสิทธิ จํานวนสิทธิพิเศษท่ีมีให้เลือก และ 

ร้านค้าที่ร่วมในโปรแกรมเป็นราคาที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ 

และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักเรียนของ Wall Street English Thailand ทั้ง 15 คน

พบว่า เหตุที่คะแนนในแบบสอบถามสูงน้ัน นักเรียนส่วนมากมีความรู้สึกพึงพอใจต่อโปรแกรมท้ัง 2 ใน

เกณฑ์ปานกลางกล่าวคือ นักเรียนรู้สึกพึงพอใจ เพราะว่า มองว่าโปรแกรมทั้ง 2 เป็นโปรแกรมที่ตน

ไม่ได้คาดหวังมาก่อน ซึ่งสอดคล้องกับ Assael (2543, อ้างจากสุภชา ใสงาม, 2552) ที่กล่าวว่า ความ
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โดยผู้วิจัยได้สรุปผลจากการศึกษาด้วยแบบสอบถาม และ สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 

โปรแกรม Learn & Win สามารถจําแนกปัญหาออกเป็น 3 ประเด็น คือ 

1.)  ความพอเพียงของจํานวนคลาสเรียน เน่ืองจากนักเรียนจําเป็นต้องจองคลาส

เรียนเพ่ือสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่โปรแกรมกําหนด แต่ปัญหาคือจํานวนคลาสเรียนไม่พอ ทําให้

นักเรียนจองคลาสไม่ได้ ส่งผลถึงการเรียนที่ล่าช้าทําให้นักเรียนไม่สามารถเรียนจบได้ตามที่ต้ังใจไว้ 

และส่งผลถึงคะแนนสะสมที่ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551) ที่กล่าวไว้ว่า ความ

พึงพอใจของลูกค้าจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับบริการที่มีคุณภาพและระดับการให้บริการตรงกับความต้องการ 

2.) เกณฑ์การให้คะแนน นักเรียนส่วนใหญ่มองว่าเกณฑ์การให้คะแนนของ

โปรแกรมเน้นไปที่การทํากําไรของสถาบันมากจนเกินไป นักเรียนบอกว่า แม้ว่าตนจะเรียนจบคอร์สที่

ซื้อไว้ก็ไม่สามารถแลกของรางวัลอะไรได้เลย จึงคิดว่าเข้าร่วมโปรแกรมหรือไม่เข้าร่วมโปรแกรม ก็มีค่า

เท่ากัน 

3.) ของรางวัล นักเรียนมองว่าของรางวัล อย่างเช่น แก้วนํ้า เสื้อ หรือ  เคสมือถือ 

เป็นของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ แจกตามกิจกรรม หรือ ปาร์ต้ีของทางโรงเรียนจะดีกว่า ส่วนของรางวัลที่

อยู่ในโปรแกรมควรจะเป็นของรางวัลที่คุ้มค่าแก่การสะสมคะแนนเพื่อแลก และถ้าสามารถลดคะแนน

ที่กําหนดในการแลกของรางวัลลงได้จะดีมาก 

และในส่วนของโปรแกรม Student Privileges จําแนกได้ 3 ประเด็นคือ 

1.) การรับสิทธิ นักเรียนส่วนใหญ่มองว่าสะดวก แต่ต้องการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การรับสิทธิให้สามารถใช้ได้ง่ายกว่าน้ี ยกตัวอย่าง หากนักเรียนบังเอิญผ่านร้านอาหารที่ร่วมรายการ

และสนใจอยากจะเข้ารับบริการ แต่ไม่ได้พิมพ์คูปองมา จะเป็นเรื่องยากหากนักเรียนต้องหา

เคร่ืองพิมพ์เพ่ือพิมพ์คูปองรับส่วนลด 
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2.) สิทธิพิเศษและร้านค้าที่ร่วมในโปรแกรม นักเรียนมองว่าสิทธิพิเศษบางสิทธิมี

เง่ือนไขที่ยุ่งยากในการรับ หรือ บางคร้ังสิทธิพิเศษไม่มีการปรับให้เป็นตามจริงในปัจจุบัน เมื่อสิทธิ

พิเศษหมดอายุก็ไม่สามารถทราบได้ และในส่วนของร้านค้าที่ร่วมในโปรแกรม  ร้านค้าส่วนมากเป็น

ร้านค้าที่ไม่เป็นที่รู้จัก และ เดินทางลําบาก ควรเป็นให้มีร้านค้าที่เป็นที่รู้จัก และสามารถหาพบได้ง่าย 

ยกตัวอย่างเช่น สิทธิพิเศษในหมวดอาหาร นักเรียนอยากให้ร้านค้าที่ร่วมในโปรแกรมเป็นร้านที่พบเจอ

ได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้า ซึ่งตัวนักเรียนคิดว่ามีโอกาสท่ีจะได้ใช้ง่ายและบ่อยกว่า 

3.) การประชาสัมพันธ์ จากผลการศึกษาจากแบบสอบถามเห็นได้ชัดว่านักเรียน

จํานวนมากไม่รู้จักโปรแกรม Student Privileges ซึ่งพนักงานของสถาบันที่เป็นช่องทางหลักกลับไม่

ค่อยได้พูดถึงโปรแกรมน้ีเท่าใดนัก และตัวพนักงานเองก็ไม่สามารถให้รายละเอียดที่ดีได้ 

จากในข้อที่ 2 และ 3 ที่กล่าวมานั้น สอดคล้องกับ จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551) ที่

กล่าวว่าการเข้าถึงบริการได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการ ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการ

บริการ ทั้งในเรื่องของทําเลที่ต้ังและการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึง เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่

ลูกค้า 

 

ตอบวัตถุประสงค์ที่ 3 ศึกษาความภักดีของนักเรียนท่ีมีต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall 

Street English Thailand 

ผลจากการศึกษาโดยแบบสอบถามพบว่า ความภักดีของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่สูง 

โดยนักเรียนได้ให้คะแนนความภักดีในเร่ืองของหลักสูตรการเรียนการสอนมากที่สุด หมายความว่า  

นักเรียนคิดว่าการที่ Wall Street English Thailand จะทําให้นักเรียนภักดีต่อสถาบันได้จําเป็นต้องมี

หลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี ทําให้นักเรียนสามารถประสบความสําเร็จ หรือ บรรลุเป้าหมายในการ

เรียนของนักเรียนแต่ละคนได้ 

ดังที่ Schiffman & Kanuk ได้กล่าวเก่ียวกับกุญแจสําคัญในแง่ของความจงรักภักดีไว้ว่า 

คือ เร่ืองของราคา (Price) และมูลค่า (Value) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา ที่พบว่านักเรียนให้

คะแนนความภักดีในเรื่องราคาน้อยที่สุด กล่าวคือ นักเรียนมองว่า Wall Street English Thailand 

เป็นสถาบันที่มีค่าเรียนสูงมาก ดังน้ันนักเรียนจึงคาดหวังว่าตนต้องได้รับการบริการที่ดีตามราคา หาก
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แต่ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ความสัมพันธ์เรื่องราคากับสิ่งที่นักเรียนได้ ขึ้นอยู่

กับจุดประสงค์และเป้าหมายของแต่ละคน บางคนมองว่าถ้าเป็นในเรื่องของทักษะทางด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน ถ้าไปเรียนที่อ่ืนก็อาจจะได้เหมือนกัน แต่ถ้านักเรียนมองว่าตนยอมจ่ายแพงเพ่ือเปลี่ยน

ทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่มีที่ใดสามารถให้ได้เหมือน Wall Street English Thailand 

เน่ืองจากมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยให้นักเรียนกล้าที่จะพูดและใช้ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนก็มองว่าคุ้มค่าที่จะจ่าย รวมถึงนักเรียนมองว่าความภักดีสามารถเกิดข้ึนเพราะ บุคลากร ที่ทํา

ให้ตนไม่อยากไปเรียนที่อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker (2534, อ้างอิงจากชนิดา วนารักษ์สกุล,2552) ที่

กล่าวว่า ความภักดีสามารถเกิดได้จากความรัก ความเช่ือมั่นของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า โดยอาจจะ

พิจารณาประกอบกับตัวบ่งช้ีที่สําคัญ เช่น จํานวนคร้ังที่ผู้บริโภคเข้ามาติดต่อ ปฏิสัมพันธ์กับองค์กร 

และตราสินค้า 
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บทท่ี 6 

การนําไปประยุกต์ใชใ้นเชิงธุรกิจ 

 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall 

Street English Thailand กรณีศึกษา โปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student 

Privileges” ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ีสําหรับนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ และ

ข้อเสนอแนะในการทําการศึกษาคร้ังต่อไป ดังน้ี 

 

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ในเชิงธุรกิจ 

จากผลการวิจัยพบว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านโปรแกรม Learn & Win และ 

Student Privileges ยังไม่ประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากปัญหาหลายประการ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 

หัวข้อใหญ่ดังน้ี 

1.1 สถาบัน 

ปัญหาที่พบในส่วนของสถาบันน้ัน ประการแรกคือเรื่องของจํานวน Encounter Class  

ที่ไม่พอต่อความต้องการของนักเรียน เน่ืองจากมีคลาสที่จํากัด แต่จํานวนของนักเรียนมีแต่จะเพ่ิมข้ึน 

ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่านักเรียนส่วนมากรู้สึกไว้วางใจต่อหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน Wall 

Street English Thailand และเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้นักเรียนรู้สึกภักดีต่อสถาบัน เมื่อนักเรียนไม่

สามารถจองคลาสเรียนเพ่ือทําการสอบได้ และต้องรอเป็นเวลานาน ทําให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจอันจะ

ส่งผลไปถึงความภักดีได้และปัญหาของการจองคลาสเรียนได้ส่งผลกระทบไปถึงตัวโปรแกรม Learn & 

Win ที่มีเง่ือนไขในการเรียนระดับต่างๆ ตามที่มีการกําหนดระยะเวลาไว้ เมื่อนักเรียนไม่สามารถจอง

คลาสเพ่ือทําการสอบได้ ทําให้นักเรียนไม่สามารถเรียนได้ตามเป้าหมายที่ตนกําหนด อันจะกลายเป็น

สาเหตุที่ทําให้นักเรียนไม่ให้ความสนใจแก่ตัวโปรแกรม และจากจุดประสงค์ของโปรแกรมที่ต้องการ

สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมาเรียน ก็อาจจะส่งผลในทางตรงกันข้ามได้ และอีกปัญหาหน่ึงของสถาบัน
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ประการที่สอง คือ พนักงาน ซึ่งรวมถึงอาจารย์ชาวต่างชาติทุกคน จากการสังเกตของผู้

ศึกษาขณะทําการแจกแบบสอบถามตามสาขาต่างๆ พบว่า พนักงานแต่ละสาขามีความกระตือรือร้น

ในการทํางานและการเอาใจใส่นักเรียนที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการออกมาพูดคุยหรือทักทายกับนักเรียน

ภายในโรงเรียน ซึ่งนักเรียนมองว่าการที่อาจารย์ชาวต่างชาติหรือแม้แต่พนักงานของทางสถาบันมาคุย

กับนักเรียนจะเป็นการช่วยฝึกการใช้ภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งด้วย โดยนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ศัพท์

จากการสนทนา เช่น เมื่อไม่รู้ก็จะหาศัพท์เพ่ือใช้สื่อสาร หรือ ถามอาจารย์ชาวต่างชาติ และยังช่วยให้

เกิดบรรยากาศที่อบอุ่นช่วยให้นักเรียนไม่เขินอายที่จะใช้ภาษาอังกฤษและยังเป็นอีกช่องทางในการรับ

ข้อร้องเรียนหรือปัญหาต่างๆ ของนักเรียนได้ด้วย ฉะน้ันผู้ศึกษาจึงมีขอเสนอแนะต่อสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand คือ 

‐ เพ่ิมจํานวนคลาส Encounter ในแต่ละสาขาเพ่ือให้เพียงพอต่อจํานวนนักเรียน

ในแต่ละสาขา และเพ่ือรองรับจํานวนนักเรียนที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

‐ แก้ไขปัญหาจากการจองคลาสต่างๆ เช่น อาจมีการตักเตือนนักเรียนที่จอง

คลาสและไม่มาใน 2 ครั้งแรก หากมีคร้ังที่ 3 จะมีการทําโทษ เช่น ไม่อนุญาตให้ทําการจองคลาสได้

เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หรือ 2 สัปดาห์ เป็นต้น 

‐ มีการกระตุ้นให้พนักงานทุกคนกระตือรือร้นที่จะทักทายหรือพูดคุยกับนักเรียน 

รวมถึงการเอาใจใส่นักเรียนในการตอบปัญหาต่างๆ ให้มากขึ้น โดยมีการตรวจสอบการทํางานของ

พนักงาน เช่น ให้นักเรียนบางรายแสร้งทําเป็นสอบถามปัญหาหรือสอบถามการบริการของพนักงาน 

เพ่ือตรวจดูการทํางานของพนักงาน 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับสถาบัน 

การสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่านักเรียนบางส่วนรู้สึกเหมือนตนถูกตัดขาดกับสถาบันไปเลย

เมื่อเรียนจบจากสถาบัน แต่จริงๆ แล้วนักเรียนยังคงต้องการท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับทางสถาบัน รวมถึง

ต้องการมีพ้ืนที่ให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเพ่ือเป็นการทบทวน ทางผู้ศึกษาจึงได้เสนอแนะให้

สถาบันมีกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน คือ สโมสรนักเรียน Wall Street English Thailand 
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‐ To  Meet  To  Talk 

เป็นคลาสเรียนขนาดใหญ่คล้าย Social Club ทุกเดือน เดือนละคร้ัง และเข้าร่วมได้

เฉพาะศิษย์เก่า เพ่ือเป็นคลาสเรียนให้ศิษย์เก่าได้กลับมาใช้ภาษาอังกฤษและได้พบปะพูดคุยกับเพ่ือน

ศิษย์เก่าด้วยกัน 

‐ Wall Street Networking Party 

เป็นกิจกรรมสังสรรค์ที่จะจัดทุกๆ 3 เดือน เพ่ือให้นักเรียนทั้งเก่าและใหม่ได้ทําความ

รู้จักและสานสัมพันธ์กันโดยในงานจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและมีการจัดเลี้ยงอาหาร และจะมีการจัด

ปาร์ต้ีรวมทุกสาขาครั้งใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง โดยในงานจะมีจุดเด่นของงานอยู่ที่การแจกรางวัลใหญ่ให้กับ

นักเรียนดีเด่นในแต่ละระดับที่ได้คะแนนดีและมาเรียนอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้นักเรียน

ต้ังใจเรียน 

 

1.2 ตัวโปรแกรม 

นักเรียนของทางสถาบันยังรู้สึกว่าโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม Student 

Privileges ไม่มีความสําคัญต่อตัวนักเรียนเอง เพราะมองว่าตนเองไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จากทั้ง 2 

โปรแกรม จึงทําให้นักเรียนไม่สนใจต่อตัวโปรแกรมท้ัง 2 ซึ่งแต่ละโปรแกรมมีปัญหาแตกต่างกันดังน้ี 

1.2.1 โปรแกรม  Learn & Win 

ปัญหาประการแรกของโปรแกรมน้ีคือ เกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งนักเรียนมองว่าเกณฑ์

การให้คะแนนของโปรแกรมนี้เป็นการให้คะแนนที่เน้นเรื่องผลประโยชน์มากจนเกินไปซึ่งขัดกับ

จุดประสงค์ของโปรแกรมท่ีต้องการสร้างแรงจูงใจในการเรียน รวมไปถึงเกณฑ์คะแนนในการแลกของ

รางวัลที่สูงมาก ทําให้นักเรียนย่ิงไม่ให้ความสนใจตัวโปรแกรม เพราะนักเรียนมองว่าหากตนเรียนจน

จบหลักสูตรก็ยังไม่สามารถแลกของรางวัลใหญ่ๆ อะไรได้เลย และสําหรับนักเรียนที่เหลือเวลาเรียน

ไม่กี่เดือนก็จะมองว่าโปรแกรมน้ีไม่ได้มีความสําคัญอะไรกับตนเอง เพราะไม่มีทางที่จะสามารถเก็บ

คะแนนสะสมไปใช้แลกอะไรได้ ในส่วนของนักเรียนที่ทํางานแล้ว ก็ไม่สามารถเร่งเรียนให้ตรงตามที่

โปรแกรมกําหนดได้ เน่ืองจากเวลาในการทํางานไม่แน่นอน ไม่สามารถเร่งเรียนให้ครบภายใน 2 เดือน 

หรือ 3 เดือนได้ จึงทําให้นักเรียนกลุ่มน้ีไม่สนใจเช่นเดียวกัน 
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ปัญหาที่สองคือของรางวัล นักเรียนมองว่าของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ เช่น แก้วนํ้า เคส

มือถือ ร่ม เสื้อ เป็นของรางวัลทั่วไป ควรนําไปแจกตามกิจกรรมต่างๆมากกว่าและนักเรียนมองว่ามัน

ไม่คุ้มค่าที่จะเก็บคะแนนแลก และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้มีของรางวัลที่

เก่ียวกับคอร์สเรียน เช่น ส่วนลดคอร์สเรียน หรือ คอร์สเรียนฟรี มากกว่า กระเป๋าหลุยส์ หรือ ปากกา

ราคาแพง ฉะนั้นผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะต่อตัวโปรแกรม Learn & Win ดังน้ี 

‐ ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนของตัวโปรแกรมโดยที่ให้คะแนนในส่วน

ของการเรียนให้มากพอๆ กับคะแนนในส่วนของการต่อสัญญาและชักชวนเพ่ือน และ

ปรับลดคะแนนในส่วนของของรางวัลไม่ให้สูงจนเกินไป อย่างน้อยให้นักเรียนที่เริ่มสะสม

คะแนนต้ังแต่สมัครเรียนใหม่และทําตามเง่ือนไขทุกอย่างตลอดช่วงสัญญาสามารถแลก

ของรางวัลที่มีมูลค่าสูงพอที่จะให้เกิดแรงจูงใจมากกว่าแก้วนํ้า เสื้อ หรือเคสมือถือ 

‐ ทางสถาบันอาจเปลี่ยนรูปแบบการเก็บคะแนนโดยใช้เรื่องของคะแนนสอบ  

รวมกับระยะเวลาการเข้าเรียน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนให้มีคุณภาพมากข้ึน และช่วย

แก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่ทํางานแล้ว และไม่สามารถเร่งเรียนให้คอร์สจบภายใน 3 

เดือนได้ 

‐ ของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ เช่น แก้วนํ้า เคสมือถือ เสื้อ ฯลฯ ควรนําออกจาก

รายการของรางวัลที่ให้แลก และนําไปแจกตามกิจกรรมต่างๆ และเพ่ิมของรางวัลที่

นักเรียนอยากได้เก่ียวกับคอร์สเรียนเช่น ส่วนลดคอร์สเรียน หรือ คอร์สเรียนฟรี 1 

คอร์สสําหรับรางวัลใหญ่ เน่ืองจากนักเรียนมองว่าสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน

ได้มากกว่ากระเป๋าหลุยส์หรือปากการาคาแพง 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับโปรแกรม  Learn & Win 

ทางสถาบันสามารถสร้างและใช้ประโยชน์จากคะแนนสะสมในโปรแกรม Learn & 

Win ได้มากกว่าแค่เก็บสะสมและแลกของรางวัล หมายความว่าทางสถาบันสามารถสร้างให้คะแนน

สะสมในโปรแกรม Learn & Win มีแรงจูงใจในการหาลูกค้าใหม่ และ ชักชวนให้ลูกค้าเก่ากลับมา

สมัครเรียนใหม่ได้มากข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ ดังน้ี 
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‐ สามารถส่งต่อคะแนนสะสมไปยังบุคคลรอบข้างที่ไม่เคยเป็นนักเรียนของ 

Wall Street English Thailand มาก่อน 

เพราะนักเรียนบางคนมองว่าถ้าตนเรียนสะสมคะแนนไปเรื่อยๆ เมื่อจบสัญญา

คะแนนเหล่าน้ันก็ไม่มีค่าใด แต่ถ้าสามารถส่งผ่านคะแนนเหล่าน้ันไปยังบุคคลใกล้เคียงได้ 

ก็จะสามารถเป็นเคร่ืองมือในการสร้างแรงจูงใจในการสร้างลูกค้าใหม่ได้เป็นอย่างดี เช่น  

หากมีเพ่ือนหรือคนใกล้ตัวกําลังมองหาที่เรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนของ Wall Street 

English Thailand สามารถส่งคะแนนสะสมให้กับบุคคลท่ีกําลังมองหาที่เรียน

ภาษาอังกฤษอยู่เหล่าน้ันได้ และ จะเป็นเคร่ืองมือที่จะเป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจให้บุคคล

เหล่าน้ันตัดสินใจสมัครกับสถาบันได้ 

‐ เพ่ิมคะแนนสะสมเป็น 2 เท่าสําหรับนักเรียนที่ต่อสัญญาใหม่ 

สําหรับนักเรียนที่เป็นนักเรียนของ Wall Street English Thailand ที่หมด

สัญญาไปแล้วหรือกําลังจะหมดสัญญา ทางสถาบันสามารถสร้างแรงจูงใจโดยการเพ่ิม

คะแนนในทุกๆ เง่ือนไขเป็น 2 เท่าเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนต่อสัญญาหรือชักชวน

นักเรียนที่เรียนจบไปแล้วกลับมาเรียนใหม่ 

‐ สามารถนําคะแนนสะสมมาแลกรับส่วนลดค่าเรียน 

จากที่กล่าวไปแล้วในส่วนของข้อเสนอแนะสําหรับโปรแกรม Learn & Win ใน

ส่วนของของรางวัลเน่ืองจากเป็นสิ่งที่นักเรียนส่วนใหญ่อยากได้ ดังน้ันถ้านักเรียน

สามารถใช้คะแนนสะสมแลกเป็นส่วนลด ก็จะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างแรงจูงใจท่ีดีใน

การรักษานักเรียนให้อยู่กับสถาบันได้ยาวนานขึ้น โดยส่วนลดจะขึ้นอยู่กับจํานวนคะแนน

ของนักเรียน 

 

 

1.2.2 โปรแกรม Student Privileges 

ปัญหาแรกของโปรแกรมน้ีคือ สิทธิพิเศษต่างๆ ที่นักเรียนมองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

ตนเอง อาจจะเป็นเพราะประเภทของสิทธิพิเศษที่ไม่ตรงกับความต้องการของตัวนักเรียนหรือเง่ือนไข

ในการใช้ รวมถึงร้านค้าที่ร่วมรายการมีสถานที่ต้ังอยู่ไกล ทําให้ไม่สะดวกไปใช้บริการ 
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ปัญหาที่สองคือการรับสิทธิ ทุกวันน้ีนักเรียนมองว่าการรับสิทธิแบบพิมพ์คูปองแล้ว

นําไปใช้ที่ร้านค้า เป็นการสิ้นเปลืองและทําให้เกิดความยุ่งยากในการรับสิทธิ สมมติว่านักเรียนเดินผ่าน

ร้านค้าน้ันแล้วอยากจะใช้สิทธิ ณ ตอนน้ันแต่ไม่สามารถหาเครื่องพิมพ์ได้ นักเรียนจะรู้สึกว่าการใช้

สิทธิแต่ละครั้งน้ันเป็นเร่ืองที่ลําบาก ฉะน้ันผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะต่อตัวโปรแกรม Student 

Privileges ดังน้ี 

‐ ให้สิทธิพิเศษต่างๆ ตรงกับความสนใจของนักเรียน ได้แก่ ส่วนลด

ร้านอาหาร ภาพยนตร์ แฟช่ัน โดยเน้นร้านค้าต่างๆ เพ่ือตอบสนองไปยังกลุ่มนักเรียนที่

เป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มใหญ่ที่สุดของสถาบัน และ เน่ืองจากนักเรียน

ที่โตมากกว่าน้ันส่วนใหญ่จะมีบัตรเครดิต หรือ บัตรเสริมอ่ืนๆ ที่สามารถรับสิทธิพิเศษ

ต่างๆ ได้จากบัตรเหล่าน้ันอยู่แล้ว 

‐ ร้านค้าที่เข้าร่วมในโปรแกรมควรเป็นร้านค้าที่พบเจอได้ง่ายและตรง

กับไลฟ์สไตล์ของนักเรียน น่ันคือร้านค้าตามห้างสรรพสินค้าช้ันนําทั่วไป ซึ่งนักเรียน

สามารถเดินทางไปใช้ได้ง่าย รวมถึงร้านค้าควรจะเป็นร้านค้าที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก  

นักเรียนและนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้บริการได้ 

‐ ไม่ควรมีเง่ือนไขในการรับรางวัลที่มากจนเกินไป 

‐ ควรเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสิทธิ โดยผู้ศึกษาขอเสนอแนะให้เปลี่ยนการรับ

สิทธิโดยการพิมพ์คูปองเป็นการรับสิทธิผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยการดาวน์โหลดรับสิทธิ

จากเว็บไซต์ของ Wall Street English Thailand และทําการยืนยันตัวตนโดยใช้

หมายเลขประจําตัวนักเรียนและรหัสที่นักเรียนเป็นผู้กําหนด เมื่อนักเรียนกดรับสิทธ์ิก็จะ

ได้รหัส และนํารหัสน้ีไปแสดงต่อร้านค้าที่ร่วมรายการ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความสะดวกให้กับ

นักเรียนมากข้ึน ซึ่งนักเรียนสามารถรับสิทธิที่ไหนและเวลาใดก็ได้ และช่วยในการจัดการ

ปัญหาอ่ืนๆ เช่น กรณีที่สิทธิพิเศษน้ันจํากัดจํานวนในการรับเพียงคร้ังเดียว 
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1.3 การสื่อสาร 

ทุกวันน้ีนักเรียนมองว่าสถาบันจะเน้นการสื่อสารแต่เฉพาะกิจกรรมหรือโปรแกรมที่ทาง

สถาบันได้กําไร แต่โปรแกรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนโดยที่นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกลับมี

การสื่อสารที่น้อยมาก และแม้ว่าทางสถาบันจะมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย แต่จากผลการทํา

แบบสอบถามก็ทําให้พบว่านักเรียนจํานวนมากไม่รู้จักโปรแกรม Learn & Win และ โปรแกรม 

Student Privileges ซึ่งนักเรียนยังคงต้องการให้ทางสถาบันสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารเดิมแต่มี

การปรับปรุงแก้ไขในบางส่วน รวมทั้งเพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ อ่ืนๆ ด้วย ซึ่งผู้ศึกษา

มีข้อเสนอแนะต่อการสื่อสารของทางสถาบันดังน้ี 

‐ พนักงาน ควรให้รายละเอียดข้อมูลของแต่ละโปรแกรมได้ทุกคน 

‐ สื่อภายในโรงเรียน ควรจัดสื่อต่างๆให้นักเรียนสามารถเห็นได้ง่าย เป็นจุดสนใจ  

มีการใช้สื่อทีวีและการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงภายในโรงเรียนซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารโปรแกรม

ทั้ง 2 หรือกิจกรรมต่างๆ น้ันมีความหลากหลายมากข้ึน เช่น ในช่วงเวลาที่นักเรียนน่ังรอเพ่ือเข้าเรียน

จํานวนมาก พนักงานสามารถสื่อสารกิจกรรมโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียงภายใน

โรงเรียนแทนการเปิดเพลง 

‐ ช่องทางออนไลน์ เพ่ิมการสื่อสารให้ถี่ย่ิงขึ้น และ ปรับเปลี่ยนเน้ือหาการสื่อสาร

ผ่านช่องทางออนไลน์อยู่ตลอดเวลาๆ ไม่ใช่สื่อสารแต่เน้ือหาซ้ําๆ 

‐ เพิ่มสื่อ ณ จุดขาย (Point  of  sale  material : POSM) เพื่อช่วยสร้าง

การรับรู้ถึงสิทธิพิเศษต่างๆตามร้านค้าที่ร่วมในโปรแกรม แต่ควรจะเพ่ิมจุดเด่นให้กับสื่อของทาง

สถาบัน  เพราะแต่ละร้านค้ามักมีสื่อ ณ จุดขายเยอะมาก และอาจทําให้นักเรียนไม่ทันได้สังเกตเห็น 

‐ เพิ่มการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือให้มากขึ้น เพราะเป็นช่องทางที่นักเรียน

สามารถรับรู้ และเข้าถึงได้ง่าย โดยทางสถาบันอาจเพ่ิมช่องทางการสื่อสารโทรศัพท์มือถือเช่น  Line 

Official Account 

 

สุดท้ายผู้วิจัยมองว่าโปรแกรมทั้ง 2 ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถช่วยให้เกิดความภักดีขึ้นได้ 

หมายความว่า ในปัจจุบันโปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้ง 2 ยังมีข้อบกพร่องอยู่หลายจุดสําหรับตัว

โปรแกรม รวมถึงข้อบกพร่องของทางสถาบันในเร่ืองจํานวนคลาสเรียนและการบริการของพนักงานใน
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ซึ่งหากทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand สามารถ

แก้ปัญหาเรื่องการบริการ จํานวนคลาส รวมทั้งสามารถทําให้โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้ง 2 

เหมาะสมกับตัวนักเรียน โดยเข้าไปมีความสําคัญ หรือ เข้าไปมีบทบาทในชีวิตของนักเรียนมากข้ึน จน

นักเรียนรู้สึกได้ว่าโปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้ง 2 โปรแกรมสําคัญกับตน ผู้วิจัยเช่ือว่าโปรแกรม

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้ง 2 จะสามารถสร้างความภักดีของนักเรียนต่อสถาบันได้อย่างแน่นอน 

 

 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

จากการศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street  

English Thailand พบว่ายังคงมีประเด็นที่น่าสนใจในการทําการศึกษาต่อยอด ดังน้ี 

2.1 ควรศึกษาเก่ียวกับโปรแกรม Learn & Win และ Student Privileges  

ต่อเนื่อง 

เพ่ือเป็นการศึกษาอย่างต่อเน่ืองในอนาคต หากทางสถาบันสามารถทําให้นักเรียนหันมา

สนใจ และ สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนผ่านโปรแกรมทั้ง 2 ได้ กระบวนการบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านโปรแกรมทั้ง 2 ในอนาคตจะเป็นอย่างไร 

 

2.2 ศึกษาการสื่อสารผ่านโปรแกรม หรือ แอพพลิเคชั่นต่างๆ ช่องทางอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิก (มือถือ) สําหรับการดําเนินงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในอนาคต สําหรับธุรกิจต่างๆ 

จากการศึกษาพบว่าโทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร  หรือติดตามข่าวสาร

บนโลกดิจิตอลมากที่สุด  และเป็นช่องทางที่นักเรียนต้องการให้ทางสถาบันติดต่อมากที่สุด  ซึ่งมีความ

น่าสนใจมากที่จะศึกษาการดําเนินงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ 
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2.3 ศึกษามาตรฐานการบริการของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street 

English 

เน่ืองจากคอร์สเรียนแต่ละคอร์สมีราคาที่สูงมาก และ จากการศึกษาพบว่านักเรียนได้ให้

ความสําคัญในเรื่องการการบริการของสถาบันมาก ไม่ว่าจะเป็น ตัวหลักสูตรการสอน บรรยากาศ

ภายในโรงเรียนและในห้องเรียน พนักงาน อาจารย์ผู้สอน ฯลฯ ดังน้ันผู้ศึกษาเห็นว่ามาตรฐานการ

บริการของทางสถาบันเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความประทับใจและนําไปสู่การสร้างความภักดี 
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บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

กฤษนรา  สุคนธมาน. สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2556. 

 

กฤษณพงศ  วิมลศิลป. สัมภาษณ 7 พฤศจิกายน 2556. 

 

กนิกนันต  เพชรฤกษกุล. สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2556. 

 

จิตตินันท  นันทไพบูลย. จิตวิทยาการบริการ. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551. 

 

ชนิดา  วนารักษสกุล. “การรับรูการบริหารความสัมพันธกับลูกคา ความพึงพอใจ และ ความภักดีของ

ผูใชบริการโรงแรม” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ภาค

วิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552. 

 

ชื่นจิตต  แจงเจนกิจ. การบริหารลูกคาสัมพันธ. กรุงเทพฯ: ทิปปง พอยท, 2544. 

 

ชื่นจิตต  แจงเจนกิจ. การบริหารลูกคาสัมพันธ. กรุงเทพฯ: เลิฟ แอน เลิฟ, 2546. 

 

ชูชัย  สมิทธิไกร. พฤติกรรมผูบริโภค. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2553. 

 

เชษฐศิต  มหาทัพภ. “กลยุทธการสื่อสารทางการตลาดของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street 

สาขาสีลม” ภาคนิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนดุสิต, 2552. 

 

ฐิตารีย  จันทรใหม. สัมภาษณ 2 ธันวาคม 2556. 

ธธีรธร  ธีรขวัญโรจน. การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546. 
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ธนากร  วิทวัฒนภูษิต. สัมภาษณ 2 ธันวาคม 2556. 

ธณัชฌา  อุดมแสวงทรัพย. “การบริหารงานลูกคาสัมพันธบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) 

จํากัด” จุลนิพนธนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555. 

 

ธัญจิรา จันทรนุกูล. สัมภาษณ 6 พฤศจิกายน 2556. 

 

ธีรวิชญ  คูธํารงกุล. สัมภาษณ 7 พฤศจิกายน 2556. 

 

นิตยา  ชาญสายสาคร. “ความพึงพอใจและความภักดีของผูบริโภคตอรูปแบบการบริการธนาคาร

อัตโนมัติ” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา ภาควิชาการ

ประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550. 

 

ประภาพรรณ  เจริญบุญวานนท. สัมภาษณ 19 พฤศจิกายน 2556. 

 

ปรางควิไล  ทองอราม. สัมภาษณ 6 พฤศจิกายน 2556. 

 

พโยมรัตน  โรจนากาศ. สัมภาษณ 19 พฤศจิกายน 2556. 

 

ภณ  พงศภัทรเวท. สัมภาษณ 3 ธันวาคม 2556. 

 

ภิญญภา  ประเสริฐ. สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2556. 

 

รุจิรดา เพ็ชรศรีงาม. สัมภาษณ 20 พฤศจิกายน 2556. 
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รุงไพลิน  สองจา. “การบริหารลูกคาสัมพันธ ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกคาท่ีมีตอบัตร

สปอต เดอะวันการด ของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด” จุลนิพนธนิเทศ

ศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555. 

 

วังตาล  เหลืองวีระ. สัมภาษณ 19 พฤศจิกายน 2556. 

 

วุฒิ  สุขเจริญ. พฤติกรรมผูบริโภค. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: จี. พี. ไซเบอรพรินท, 2555. 

 

ศูนยบริการขอมูลเศรษฐกิจระหวางประเทศ. สถาบันสอนภาษาโตพรวดรับเออีซี ทุกคายเรงขยาย

สาขาเพ่ิม-เงินสะพัดนับหม่ืนลาน เขาถึงเม่ือ ธันวาคม 2556 เขาถึงไดจาก 

http://www.mfa.go.th/business/th/news/84/38918-สถาบันสอนภาษาโตพรวด

รับเออีซี-ทุกคายเรงขยายสาขาเพ.html. 

 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. ตนทุนในการเปลี่ยนตราสินคา. เขาถึงเม่ือ 

กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก http://www.ismed.or.th/. 

 

สราวุธ ราชจันทร. สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2556. 

 

สุธาทิพย  ชูเกียรติโรจน. “การรับรู ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกคาตอบัตรสมาชิก

ศูนยการคา” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ภาค

วิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552. 

 

สุธิดา  ปททุม  และ  ไกรชิต  สุตะเมือง. การรับรูตอการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามนโยบาย

ของรัฐบาลในกลุมประชากรบุคคลวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร. เขาถึงเม่ือ ตุลาคม 

2556 เขาถึงไดจาก http://thaiejournal.com/journal/2556volumes4/30.pdf. 
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สุภชา  ใสงาม. “ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความภักดีของผูบริโภคท่ีมีตอรานกาแฟไทยระดับพรี

เม่ียม” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ภาควิชาการ

ประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552. 

 

 

 

 

ภาษาตางประเทศ 

Alvin J. Silk. เรียนลัดการตลาด MBA Harvard. พิมพครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท, 2556. 

Education First. English Proficiency Index. เขาถึงเม่ือ กรกฎาคม 2556 เขาถึงไดจาก 

http://www.ef.co.th/epi/. 

 

V. Kumar. บริหารลูกคาอยางไรใหมีกําไร. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท, 2553. 

 

Zana  Ballout. Project Manager of Wall Street English Thailand. สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 

2556. 
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แบบสอบถาม 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทําจุลนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรี เอกลูกค้าสัมพันธ์ สาขา

นิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ศึกษาจึงขอความกรุณาจาก

ท่านผู้ตอบแบบสอบถามในการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนตามความจริงเพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษา และ

ขอขอบพระคุณท่านท่ีได้สละเวลาอันมีค่าเพ่ือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้  

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจงโปรดใส่เครื่องหมายXลงบนตัวเลขท่ีตรงกับคําตอบของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

 

1.) เพศ 

(1.) ชาย    (2.) หญิง 

2.) อายุ 

(1.) ต่ํากว่า 15 ปี   (2.) 15 – 20 ปี   (3.) มากกว่า 20 – 25 ปี 

(4.) มากกว่า 25 – 30 ปี  (5.) มากกว่า 30 – 35 ปี  (6.) มากกว่า 35 – 40 ปี 

(7.) มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 

3.) สถานภาพสมรส 

 (1.) โสด    (2.) สมรส   (3.) หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ 
 

4.) ระดับการศึกษาสูงสุด (รวมท้ังท่ีกําลังศึกษา)  

(1.) ต่ํากว่าปริญญาตรี  (2.) ปริญญาตรี   (3.) สูงกว่าปริญญาตรี 
 

5.) อาชีพ 

(1.) พนักงานบริษัท   (2.) รับจ้าง   (3.) ข้าราชการ 

(4.) รัฐวิสาหกิจ   (5.) ธุรกิจส่วนตัว   (6.) นักเรียน / นักศึกษา   

(7.) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................................................................... 

 

6.) รายได้บุคคลต่อเดือน (บาท) 

(1.) ต่ํากว่า 10,000 บาท  (2.) 10,000 – 20,000 บาท  (3.) 20,001 – 30,000 บาท  

(4.) 30,001 – 40,000 บาท  (5.) 40,001 – 50,000 บาท   (6.) มากกว่า 50,000 บาท 

 

7.) กิจกรรมท่ีท่านสนใจ [สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ] 

 (1.) เล่นเกมส์   (2.) สปา    (3.) กิน ชิม ดื่ม 

 (4.) ออกกําลังกาย   (5.) ช้อปปิ้ง   (6.) ท่องเท่ียวต่างจังหวัด 

 (7.) ดูหนัง   (8.) ฟังเพลง   (9.) แต่งหน้ากับช่างแต่งหน้ามืออาชีพ  

 (10.) ตกแต่งบ้าน   (11.) อ่านหนังสือ 

(12.) อ่ืน (โปรดระบุ)....................................................................................... 
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ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand 

คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย Xลงบนตัวเลขท่ีตรงกับคําตอบของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1.) ท่านเรียนท่ี Wall Street English Thailand สาขาใด 

 (1.) ลาดพร้าว   (2.) สยามดิสคัฟเวอร์รี่  (3.) แฟชั่น ไอส์แลนด์ 

 (4.) ปิ่นเกล้า   (5.) ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ (6.) รังสิต 

 (7.) สีลม    (8.) เมกาบางนา 

 

2.) ท่านเรียนท่ี Wall Street English Thailand เป็นระยะเวลานานเท่าใด 

 (1.) น้อยกว่า 3 เดือน  (2.) 3 – 6 เดือน   (3.) มากกว่า 6 – 9 เดือน 

 (4.) มากกว่า 9 – 12 เดือน  (5.) มากกว่า 12 – 15 เดือน  (6.) มากกว่า 15 – 18 เดือน 

 (7.) มากกว่า 18 – 21 เดือน  (8.) มากกว่า 21–24 เดือน  (9.) มากกว่า 24 เดือน 

 

3.) ระดับท่ีท่านกําลังศึกษาอยู่ 

 (1.) Survival   (2.) Waystage   (3.) Upper Waystage 

 (4.) Threshold   (5.) Milestone   (6.) Mastery 

 

4.) โดยปกติท่านมาเรียนกับใคร 

 (1.) มาเรียนคนเดียว   

(2.) มาเรียนกับเพ่ือน 

(3.) อ่ืนๆ : โปรดระบุ...................................................................................................................... 

 

5.) ท่านมาเรียนบ่อยเพียงใด 

 (1.) 1- 2 วันต่อสัปดาห์  (2.) 3 - 4วันต่อสัปดาห์ 

 (3.) 5 – 6 วันต่อสัปดาห์  (4.)ทุกวัน 

 

6.) เหตุผลท่ีท่านต้องการเรียนภาษาอังกฤษ คือ... [สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ] 

 (1.) ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ (2.) เพ่ือหางาน 

 (3.) เพ่ือเพ่ิมฐานเงินเดือน    (4.) เพ่ือใช้ติดต่องาน 

 (5.) เพ่ือไปเรียนต่อต่างประเทศ   (6.) เพ่ือท่องเท่ียวต่างประเทศ 

 (7.) อ่ืนๆ : โปรดระบุ...................................................................................................................... 
 

7.) เหตุผลท่ีท่านเลือกเรียนกับ Wall Street English Thailand คือ... [สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ] 

 (1.) มีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีดี   (2.) สามารถเข้าเรียน หรือ ร่วมกิจกรรมได้อย่างไม่จํากัด 

 (3.) มีห้องเรียนขนาดเล็ก    (4.) บรรยากาศการเรียนท่ีดีท้ังในและนอกห้องเรียน 

 (5.) มีบุคคลกรท่ีเป็นมืออาชีพ    (6.) มีท่ีปรึกษาส่วนตัว ช่วยในการวางแผนการเรียน 

 (7.) สามารถจัดตารางเรียนได้ตามความต้องการของตัวเอง (8.) มีโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจ 

 (9.) มีสิทธิพิเศษต่างๆที่น่าสนใจหากเป็นนักเรียนของ Wall Street English 

 (10.) อ่ืนๆ : โปรดระบุ...................................................................................................................... 
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ส่วนท่ี 3 การรับรู้ พฤติกรรม และ ความพึงพอใจต่อโปรแกรม Learn & Win 

คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย X ลงบนตัวเลขท่ีตรงกับคําตอบของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

โปรดอ่านและทําตามหมายเหตุของแต่ละข้อ 

 

1.) ท่านรู้จักโปรแกรม Learn & Win หรือไม่ 

 (1.) รู้จัก     

(2.) ไม่รู้จัก [หมายเหตุ: หากไม่รู้จักให้ข้ามไปทําส่วนท่ี 4] 

 

2.) ท่านรู้จักโปรแกรม Learn & Win ได้อย่างไร [สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ] 

 (1.) พนักงานของ Wall Street English 

 (2.) สื่อต่างๆ ภายในโรงเรียน 

 (3.) เพ่ือนท่ีเรียนในสถาบัน 

 (4.) อ่ืนๆ : ...................................................................................................... 

 

3.) ท่านได้ทําการลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมนี้แล้วหรือยัง 

 (1.) ลงทะเบียนแล้ว 

 (2.) ยังไม่ได้ลงทะเบียน (โปรดระบุเหตุผล : ……………………………………..………....................) 

[หมายเหตุ: หากตอบว่ายังไม่ได้ลงทะเบียน และ ระบุเหตุผลแล้วให้ข้ามไปทํา ข้อ 11.] 

 

4.) ท่านเคยแลกของรางวัลแล้วหรือไม่ 

(1.) เคย [หมายเหตุ: หากเคยให้ข้ามไปทําข้อ 6.]   

(2.) ไม่เคย 

 

5.) เหตุผลท่ียังไม่เคยแลกของรางวัล [หมายเหตุ:หลังจากตอบข้อนี้ให้ข้ามไปตอบต้ังแต่ข้อ 11เป็นต้นไป] 

(1.) ยังไม่มีของรางวัลท่ีถูกใจ   

(2.) คะแนนสะสมยังไม่ถึงเกณฑ์ 

 (3.) การแลกของรางวัลมีความยุ่งยาก  

(4.) ไม่ได้สนใจโปรแกรมนี้ 

(5.) อ่ืนๆโปรดระบุ........................................................................................................................... 

 

 

6.) ท่านเคยแลกของรางวัลท่ีช่วงคะแนนเท่าไรบ้าง [สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ] 

 (1.) 3,000 – 10,000  (2.) 15,000 – 20,000  (3.) 25,000 – 30,000 

 (4.) 40,000 – 50,000  (5.) 60,000 – 85,000  (6.) 100,000 – 125,000 

 (7.) 150,000 – 300,000 

 

7.) ประเภทของรางวัลท่ีท่านแลก [สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ] 

 (1.) สิ่งของ   (2.) บัตรกํานัล   (3.) แพ็คเกจท่องเที่ยว 

 

8.) ใครเป็นผู้มีส่วนตัดสินใจในการแลกของรางวัลมากท่ีสุด 

 (1.) ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเอง 

(2.) คนรู้จักโปรดระบุ...................................................................................................................... 

   ส
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คําชี้แจง 

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจโดยทําเคร่ืองหมาย X ลงบนตัวเลขในช่องขวามือท่ีตรงกับคําตอบของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว โดยท่ี 

5 หมายถึงพึงพอใจมากท่ีสุด และ 1 หมายถึงพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 

ระดับความพึงพอใจ  

ความเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 มากท่ีสุด                      น้อยท่ีสดุ 

9.) การดําเนินการแลกของรางวัลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 5        4        3        2        1   

10.) พนักงานมีความเต็มใจท่ีจะให้บริการในการแลกของรางวัล 5        4        3        2        1   

11.) โปรแกรมLearn & Win เป็นประโยชน์แก่นักเรียนของ Wall Street English Thailand 5        4        3        2        1   

12.) โปรแกรม Learn & Win มีส่วนผลักดันให้ท่านอยากมาเรียนเพ่ิมมากข้ึน 5        4        3        2        1   

13.) เกณฑ์การสะสมคะแนนมีความยุติธรรม 5        4        3        2        1   

14.) การล็อกอินผ่านหน้าเว็บของ Wall Street English Thailand ช่วยให้ท่านเข้าร่วมโปรแกรมนี้

ได้สะดวก 

5        4        3        2        1   

15.) ของรางวัลต่างๆตรงกับไลฟ์สไตล์ของท่าน 5        4        3        2        1   

16.) มูลค่าของรางวัลแต่ละชิ้นเหมาะสมเม่ือเทียบกับจํานวนคะแนนท่ีใช้แลก 5        4        3        2        1   

17.) แบรนด์ต่างๆ ท่ีมีในโปรแกรมLearn & Win เป็นแบรนด์ท่ีท่านชื่นชอบ 5        4        3        2        1   

18.) ของรางวัลในปัจจุบันมีมากเพียงพอแล้ว 5        4        3        2        1   

19.) ความสะดวกในการไปรับของรางวัล (การท่ีท่านไปรับของรางวัลท่ีสาขาด้วยตนเอง)  5        4        3        2        1   

20.) พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Learn & Win 5        4        3        2        1   

21.) พนักงานสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับโปรแกรม Learn & Win ได้อย่างครบถ้วน 5        4        3        2        1   

22.) พนักงานมีความเต็มใจท่ีจะให้ข้อมูลเก่ียวกับโปรแกรม Learn & Win 5        4        3        2        1   

23.) ท่านรู้สึกพึงพอใจในภาพรวมของโปรแกรม Learn & Win 5        4        3        2        1   
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโปรแกรม Learn & Win 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................  

 

ส่วนท่ี 4 การรับรู้ พฤติกรรม และ ความพึงพอใจต่อโปรแกรม Student Privileges 

คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย X ลงบนตัวเลขท่ีตรงกับคําตอบของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

โปรดอ่านและทําตาม หมายเหตุ ของแต่ละข้อ 

1.) ท่านรู้จักโปรแกรม Student Privileges หรือไม่ 

 (1.) รู้จัก     

ไม่รู้จัก  [หมายเหตุ:  ข้ามไปทําส่วนท่ี 5 (แผ่นสุดท้าย)] (2.) 
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2.) ท่านรู้จักโปรแกรม Student Privilegesได้อย่างไร [สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ] 

 (1.) พนักงานของ Wall Street English   (2.) สื่อต่างๆ ภายในโรงเรียน 

 (3.) เพ่ือนท่ีเรียนในสถาบัน 

 (4.) อ่ืนๆ : ...................................................................................................... 

 

3.) ท่านเคยใช้สิทธิพิเศษจากโปรแกรม Student Privileges หรือไม่ 

 (1.) เคย [หมายเหตุ: ข้ามไปข้อ 5]    

(2.) ไม่เคย 

 

เหตุผลท่ีท่านยังไม่เคยใช้สิทธิพิเศษ [หมายเหตุ: หลังจากตอบข้อนี้ให้ข้ามไปตอบต้ังแต่ข้อ 8] 4.) 

 (1.) ยังไม่มีสิทธิพิเศษท่ีถูกใจ   

(2.) ไม่ชอบร้านค้าท่ีร่วมรายการ 

 (3.) การรับสิทธิมีความยุ่งยาก  

(4.) ไม่ได้สนใจโปรแกรมนี้ 

 (5.) อ่ืนๆ โปรดระบุ : ............................................................................................................ 
 

5.) ท่านเคยใช้สิทธิประโยชน์ในหมวดใดบ้าง 

 (1.) Beauty    

(2.) Health 

(3.) Dining 

 (4.) Entertainment  

(5.) Fashion 

(6.) Hotel & Leisure 

 (7.) Education 

 

6.) ใครเป็นผู้มีส่วนตัดสินใจในการเลือกรับสิทธิพิเศษมากท่ีสุด 

 (1.) ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเอง   

(2.) คนรู้จัก : โปรดระบุ............................................... 

 

คําชี้แจง 

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจโดยทําเคร่ืองหมาย X ลงบนตัวเลขในช่องขวามือท่ีตรงกับคําตอบของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว โดยท่ี

5 หมายถึงพึงพอใจมากท่ีสุด และ 1 หมายถึงพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 

ระดับความพึงพอใจ  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 มากท่ีสุด                  น้อยท่ีสุด 

7.) การบริการของพนักงานร้านค้า หรือ องค์กรท่ีท่านรับสิทธิพิเศษ  5        4        3        2        1   

8.) โปรแกรม Student Privileges เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนของ Wall Street English Thailand 5        4        3        2        1   

9.) มีสิทธิพิเศษให้เลือกหลากหลาย 5        4        3        2        1   

10.) สิทธิพิเศษมีความน่าสนใจ 5        4        3        2        1   

11.) สิทธิพิเศษสามารถใช้ได้ง่าย ไม่มีความยุ่งยากในการใช้ เช่น ไม่มีเงื่อนไขในการรับสิทธิท่ี

ซับซ้อน 

5        4        3        2        1   
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด                  น้อยท่ีสุด 

12.) องค์กรหรือร้านค้าต่างๆ ท่ีร่วมรายการเป็นองค์กรหรือร้านค้าท่ีตรงกับไลฟ์สไตล์ของท่าน 5        4        3        2        1   

13.) ท่านมีความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังองค์กร หรือร้านค้าต่างๆ ท่ีร่วมรายการ 5        4        3        2        1   

14.) การรับสิทธิโดยการพิมพ์คูปองผ่านเว็บไซต์ของ Wall Street English Thailand 5        4        3        2        1   

ท่านพึงพอใจมากน้อยเพียงใด กับการท่ีสถาบันฯ ให้สิทธิพิเศษใน หมวดBeauty ต่อไปนี้  

15.) รับสินค้าตัวอย่างทดลองหรือรับบริการฟรีเช่น รับฟรีบริการสปา 25 นาที 5        4        3        2        1   

16.) รับส่วนลดในการซ้ือสินค้าและบริการดูแลความงาม 5        4        3        2        1   

17.) รับของแถมจากการซ้ือสินค้าและบริการดูแลความงาม 5        4        3        2        1   

18.) สมัครสมาชิกฟรีเม่ือซ้ือสินค้าครบจํานวนเงินท่ีกําหนด 5        4        3        2        1   

ท่านพึงพอใจมากน้อยเพียงใด กับการท่ีสถาบันฯ ให้สิทธิพิเศษใน หมวด Health ต่อไปนี้  

19.) ทดลองออกกําลังฟรีท่ีฟิตเนสเซ็นเตอร์ 5        4        3        2        1   

20.) ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าฟิตเนสเซ็นเตอร์ 5        4        3        2        1   

21.) ส่วนลดสปา 5        4        3        2        1   

22.) ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 5        4        3        2        1   

ท่านพึงพอใจมากน้อยเพียงใด กับการท่ีสถาบันฯ ให้สิทธิพิเศษใน หมวด Dining ต่อไปนี้  

23.) รับส่วนลดค่าอาหาร 5        4        3        2        1   

24.) รับเคร่ืองด่ืมฟรี 5        4        3        2        1   

ท่านพึงพอใจมากน้อยเพียงใด กับการท่ีสถาบันฯ ให้สิทธิพิเศษใน หมวด Entertainment  

25.) ส่วนลดแพคเกจความบันเทิงต่างๆ เช่น แพคเกจฝึกทดลองขับเคร่ืองบิน 5        4        3        2        1   

ท่านพึงพอใจมากน้อยเพียงใด กับการท่ีสถาบันฯ ให้สิทธิพิเศษใน หมวด Fashion  

26.) ส่วนลดในการซ้ือสินค้า 5        4        3        2        1   

ท่านพึงพอใจมากน้อยเพียงใด กับการท่ีสถาบันฯ ให้สิทธิพิเศษใน หมวด Hotel & Leisure  

27.) ส่วนลดห้องพักโรงแรม 5        4        3        2        1   

ท่านพึงพอใจมากน้อยเพียงใด กับการท่ีสถาบันฯ ให้สิทธิพิเศษใน หมวด Education ต่อไปนี้  

28.) ส่วนลดเมื่อซ้ือสินค้าครบจํานวนเงินท่ีกําหนด 5        4        3        2        1   

29.) ส่วนลดในการสมัครสมาชิก 5        4        3        2        1   

30.) ส่วนลดค่าเรียน 5        4        3        2        1   

ภาพรวมของโปรแกรม  

31.) ท่านรู้สึกพึงพอใจในภาพรวมของโปรแกรม Student Privileges 5        4        3        2        1   

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโปรแกรมStudent Privileges 

................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................... 
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ส่วนท่ี 5 ความภักดีต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand 
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย X ลงบนตัวเลขท่ีตรงกับคําตอบของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

โดยให้คะแนนระดับความเห็นด้วยในช่องขวามือ โดย 5 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด และ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
 

ระดับความเห็นดว้ย  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดี 
 มากท่ีสุด                น้อยท่ีสดุ 

1.) ท่านรู้สึกเสียดายสิทธิพิเศษต่างๆ ท่ี Wall Street English Thailand ได้มอบให้ หากย้ายไปเรียน

ภาษาอังกฤษกับสถาบันอ่ืน 
5        4        3        2        1   

2.) การมาเรียนท่ี Wall Street English Thailand ทําให้ท่านรู้สึกได้รับสิทธิพิเศษท่ีเหนือกว่านักเรียน

ของสถาบันอ่ืน 
5        4        3        2        1   

3.) ท่านรู้สึกเชื่อม่ันในหลักสูตรการเรียนการสอนของ Wall Street English Thailand 5        4        3        2        1   

4.) ท่านจะพูดในส่ิงท่ีดีกับผู้อ่ืน เกี่ยวกับสิทธิพิเศษต่างๆท่ี Wall Street English Thailand มอบให้ 5        4        3        2        1   

5.) ท่านจะแนะนํา Wall Street English Thailand ให้กับผู้อ่ืนท่ีมาขอคําปรึกษากับท่าน 5        4        3        2        1   

6.) หลังจากจบคอร์สเรียนในปัจจุบันท่านจะลงเรียนกับ Wall Street English Thailand ในคอร์สต่อ

ไป 

5        4        3        2        1   

7.) หากท่านต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมท่านจะนึกถึง Wall Street English Thailand เป็น

สถาบันแรก 

5        4        3        2        1   

8.) หากสถาบันอ่ืนมีโปรแกรมท่ีให้สิทธิพิเศษเหมือนกับ Wall Street English Thailand แต่มีค่าเรียน

ท่ีถูกกว่า ท่านจะไม่เปล่ียนไปเรียนกับสถาบันนั้น 
5        4        3        2        1   

9.) หากในอนาคต Wall Street English Thailand มีการปรับค่าเรียนสูงข้ึน ท่านจะยังคงเรียนกับ 

Wall Street English Thailand เหมือนเดิม 
5        4        3        2        1   

10.) หากท่านเกิดมีปัญหา หรือ เร่ืองคับข้องใจเกี่ยวกับการบริการของ Wall Street English 

Thailand ท่านจะไม่ย้ายไปเรียนกับสถาบันอื่น 
5        4        3        2        1   

11.) หากท่านเกิดมีปัญหา หรือ เร่ืองคับข้องใจเกี่ยวกับการบริการของ Wall Street English 

Thailand ท่านจะร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการแก่สถาบันฯ เพ่ือข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ในการปรับปรุง 

 

5        4        3        2        1   

12.) หากท่านเกิดมีปัญหา หรือ เร่ืองคับข้องใจเกี่ยวกับการบริการของ Wall Street English 

Thailand ท่านจะไม่นําไปเล่าให้บุคคลภายนอกฟัง 
5        4        3        2        1   

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อสถาบันสอนภาษา Wall Street English Thailand 

................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................... 
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หากในอนาคตผู้ทําการสํารวจต้องการขอสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึก (ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ) 

สามารถติดต่อท่านได้ท่ีเบอร์.................................................................................................................................................... 

 

ขอบคุณเป็นอย่างสูงท่ีให้ความร่วมมือ 
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