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จุลนิพนธฉบับนี้ เปนการศึกษาการสรางความสัมพันธกับลูกคาผานโปรแกรมลูกคา
สัมพันธ กรณีศึกษา แครอท รีวอรดส โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารลูกคา
สัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 2) ศึกษาการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรม
แครอท รีวอรดส 3) ศึก ษาความพึง พอใจของลูก คาที่มีตอ สิท ธิป ระโยชนของโปรแกรมแครอท
รีวอรดส 4) ศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท โดยใชวิธีการศึกษาวิจัย 2 รูปแบบคือ
1) การวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth
Interview) กับ ผูบ ริห ารของบริษัท แครอท รีวอรดส เพื่อทราบถึง การบริห ารลูก คาสัม พันธผ าน
โปรแกรมแครอท รีวอรดส รวมถึงการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับลูกคาบัตร
แรบบิท เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท
รีวอรดส และความภัก ดี ของลูก คาที่ มีต อบัต รแรบบิ ท 2) การวิ จัยเชิง ปริม าณ (Quantitative
Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อทราบ
ถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความ
ภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท จากลูกคาบัตรแรบบิท ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 ชุด
ผลการวิจัยพบวา
1. บริษัทแครอท รีวอรดส เปนบริษัทที่ทําโปรแกรมทางการตลาดใหกับบัตรแรบบิท
โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งบริษัทเหมือนบัตรเครดิตที่มีโปรแกรมสะสมคะแนนทั่วไป คือ เพื่อจะ
ทําใหลูก คา ใชจายผานบัตรมากขึ้น จึง มีการทํา โปรแกรมลูก คาสัม พันธแครอท รีวอรดส ซึ่ง เปน
โปรแกรมสะสมคะแนนและโปรแกรมทางการตลาดเพื่อจูงใจลูกคา และเพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับ
ลูกคาที่ใชงานบัตรแรบบิท รวมถึงการมุงทํากําไรใหกับบริษัทในทางธุรกิจ ตามแนวคิดและทฤษฎีของ
การบริหารลูกคาสัมพันธ โดยบริษัทเปนผูสงมอบสิทธิประโยชนใหกับลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท
2. ลูก คาบัต รแรบบิท มีก ารรับ รู สิท ธิป ระโยชน ของโปรแกรมแครอท รีวอรด ส
โดยรวม อยูในระดับสูง ซึ่งมีความพึงพอใจตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง และมีความภักดีตอบัตรแรบบิทโดยรวม อยูในระดับปานกลาง
3. การทดสอบสมมติฐานพบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส กับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท ไม มีความสัมพันธกันที่ระดับ
นัยสําคั ญทางสถิติ กลาวคือ ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท
รีวอรดส ไมมีความสัมพันธในทางบวก กับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2556
ลายมือชื่อนักศึกษา..............................................................................................................................
ลายมืออาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ.......................................................................................................
ง

กิตติกรรมประกาศ
จุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจากอาจารยโอตป สมิตะพินทุ
ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ ที่สละเวลาอันมีคาให คําปรึกษา แนะนํา ชวยเติม เต็มในจุดออน
ตางๆ และแกไขสวนที่บกพรองจนทําใหจุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยพรพรรณ เชยจิตร ที่คอยสั่งสอนและใหความรูเกีย่ วกับการ
บริหารลูกคาสัมพันธใหมีความเขาใจ ใหกําลังใจ และเสียสละเวลาใหคําปรึกษา แนะนํา จนทําใหจุล
นิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจจุล นิพนธทุกทาน อาจารยปริ ญ ญา ชุม รุม
อาจารยป ภัส รา ชัย วงษ อาจารยภั ท รานุจ แสงจั นทร และอาจารยภู มิรัตน รัง คสิริ ที่ก รุ ณาให
คําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับนี้ถูกตอง
และสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิล ปากร ทุก ทานที่ให ความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคายิ่ง จนทําใหศิษยคนนี้ป ระสบ
ความสําเร็จไดดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณคุณจันทิมันต รุงแสง และบริษัทแครอท รีวอรดส รวมถึงผูตอบ
แบบสอบถามทั้ง 200 ทาน และผูที่ใหการสัมภาษณทั้ง 20 ทาน ที่ก รุณาเสียสละเวลาอันมีคาให
ขอมูลที่เปนประโยชน เพื่อนําขอมูลมาประกอบการทําจุลนิพนธฉบับนี้จนสําเร็จสมบูรณลุลวงไปได
ดวยดี
ขอบคุณเพื่อน รุนพี่ และทุก คนที่คอยเขาใจ ไถถาม เปนกําลัง ใจ และคอยใหความ
ชวยเหลือกันในทุกๆเรื่องอยางดีเสมอมา
สุดทายขอกราบขอบพระคุณครอบครัว ที่คอยใหคําปรึกษาและคําแนะนํา ตลอดจนให
ชีวิตและใหการสนับสนุนดานการศึกษาเปนอยางดีจนทําใหขาพเจามีความสําเร็จในวันนี้
คุณคาหรือประโยชน อันเกิดจากจุล นิพนธ ฉบับนี้ ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่งเสมอมา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

จ

สารบัญ
บทคัดยอ
กิตติกรรมประกาศ
บทที่ 1 บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงค
สมมติฐาน
ลักษณะและขอบเขตของการศึกษา
ขั้นตอนการศึกษา
แผนการดําเนินงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
นิยามศัพท
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูของผูบริโภค
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภค
แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีของผูบริโภค
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
บทที่ 5 สรุป และการอภิปรายผล
บทที่ 6 การนําไปประยุกตใชในเชิงธุรกิจ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
แบบสอบถาม

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

หนา
ง
จ
1
1
2
2
2
3
4
4
5
6
6
11
13
15
17
21
33
75
90
95
98

สารบัญตาราง
ตาราง
1-1 แสดงแผนการดําเนินงาน
4-1 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามประเภทบัตร
4-2 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามเพศ
4-3 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามอายุ
4-4 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามระดับการศึกษา
4-5 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามอาชีพ
4-6 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามรายไดตอเดือน
4-7 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามการใชงาน
4-8 แสดงจํานวน รอยละ และลําดับของกลุมตัวอยาง แยกตามการเรียงลําดับการใชงาน
4-9 แสดงจํานวน และรอยละของการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรม
แครอท รีวอรดส
4-10 แสดงคาเฉลี่ย คาการกระจายขอมูล และระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ
สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
4-11 แสดงคาเฉลี่ย คาการกระจายขอมูล และระดับความภักดีของลูกคาที่มีตอ บัตรแรบบิท
4-12 แสดงคาความสัมพันธของความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรม
แครอท รีวอรดส กับความภักดีของลูกคาที่มีตอ บัตรแรบบิท

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

หนา
4
68
68
69
69
69
70
70
71
71
72
73
74

สารบัญภาพ
ภาพ
6-1 แสดงตัวอยางของรางวัลที่ไดจากการแลกคะแนนสะสม

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

หนา
92

บทที่ 1
บทนํา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ที่มาและความสําคัญของปญหา
แรบบิท เปนระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกสระบบแรกในประเทศไทย ที่มีระบบตั๋วรวม
ระหวางรถไฟฟา บีทีเ อสและระบบขนสง มวลชนอื่นๆ เพื่อรองรับ การเดินทางของคนเมืองและ
ครอบคลุมไปถึงการใชจายในรานคาที่รวมรายการ รวมถึงการนําไปใชกับธุรกิจคาปลีก ธุรกิจบริการ
และการทองเที่ยว ซึ่งแรบบิทถูกนํามาใชแทนบัตรโดยสารเดิมของบีทีเอส โดยบัตรแรบบิทเกิดขึ้นจาก
ความรวมมือระหวาง กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร (สนข.) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย การรถไฟฟาแหงประเทศไทย ธนาคารแหง
ประเทศไทย บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) (Rabbit สืบคนจาก www.rabbitcard.com เมื่อ กรกฎาคม, 2556)
แตเดิมบัตรโดยสารบีทีเอสเกาหรือบัตรสมารทพาส มีโปรแกรมลูกคาสัมพันธอยูแลว
ชื่อวา โปรแกรมหนูดวนคลับ เปนโปรแกรมสิทธิประโยชนสําหรับผูถือบัตรบีทีเอสที่เปนสมารทพาส
ในการเขารวมกิจกรรมและรายการสงเสริมการขายพิเศษที่บีทีเอสจัดขึ้น (NuDuan Club สืบคนจาก
www.nuduan-club.com เมื่อ สิงหาคม, 2556) แตเมื่อมีการเปลี่ยนระบบของบัตรโดยสารใหม
ทั้งหมดใหกลายมาเปนบัตรแรบบิท ทําใหบีทีเอสมองเห็นชองทางในการขยายธุรกิจ ไดม ากยิ่งขึ้น
ภายใตฐานลูกคาเดิมของบีทีเอส อีกทั้งบีทีเอสยังพยายามที่จะแสวงหาลูกคาใหมเขามาเพิ่ม บีทีเอสจึง
ตองมุงเนนหาชองทางในการแสวงหากําไรที่มากขึ้น เพื่อมาทดแทนการลงทุนที่เกิดขึ้ นใหม (BTS
สืบคนจาก www.bts.co.th เมื่อ กรกฎาคม, 2556)
ดวยเหตุนี้ บีทีเอสจึงเล็งเห็นความสําคัญ ของโปรแกรมลูกคาสัมพันธมากยิ่งขึ้น และได
ทําการจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมา เพื่อรองรับระบบลูกคาสัมพันธของบัตรแรบบิท นั่นคือ บริษัท แครอท
รีว อรด ส จํา กัด และเปลี่ยนชื่ อโปรแกรมลูก คาสัม พันธจ ากหนูดวนคลับ มาเปนแครอท รีวอรดส
โปรแกรมแครอท รีวอรดส เปนโปรแกรมลูกคาสัมพันธที่เกี่ยวของกับบัตรแรบบิท โดยเปนโปรแกรม
สะสมคะแนน และสิทธิประโยชน สําหรับผูถือบัตรแรบบิท โดยนอกจากการสะสมคะแนนที่ยังคง
เหมือนโปรแกรมหนูดวนคลับแลว ยังมีการใชจายในรานคาที่รวมรายการ พรอมดวยโปรแกรมสงเสริม
การขายดวยเครื่องพิมพคูปองอัตโนมัติ (coupon kiosks) เพิ่มเขามา เพื่อเปนการขยายธุรกิจและ
สรางผลกําไรใหกับบีทีเอสไดมากยิ่งขึ้น (Carrot Rewards สืบคนจาก www.carrotrewards.co.th
เมื่อ กรกฎาคม, 2556)
วิทยา ดานธํารงกูล และพิภพ อุดร (2547: 27) ไดกลาวถึงการบริหารลูกคาสัมพันธวา
การบริหารลูกคาสัมพันธครอบคลุมและกินความหมายยิ่งไปกวาการสรางความพึงพอใจ หากแตเปน
การสรางความพึงพอใจและผลกําไรที่ตอเนื่องดวยการรักษาความพึงพอใจนั้นใหคงอยูนานเทานาน
ซึ่งสอดคลองกับการที่แครอท รีวอรดส พยายามสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยการแสวงหา
รานคาพันธมิตรตางๆ เพื่อใหมาเขารวมโปรแกรมสะสมคะแนน โดยคาดวาจะมีรานคาตางๆ เขารวม
โปรแกรมสะสมคะแนนภายในป นี้อีก เปนจํานวนมาก ซึ่ง จะเปน อีก หนึ่ง ชองทางในการสง เสริ ม
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การตลาดใหกับรานคา และพัฒนาโปรแกรมลูกคาสัมพันธรูปแบบใหม เพื่อกระตุนยอดขาย และทําให
ลูกคาใชจายผานบัตรแรบบิทมากขึ้น (BTS สืบคนจาก www.bts.co.th เมื่อ กรกฎาคม, 2556)
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เกี่ยวกับการสรางความสัมพันธกับลูกคาผาน
โปรแกรมลูกคาสัมพันธแครอท รีวอรดส โดยจะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธของโปรแกรม
แครอท รีวอรดส การรับรูและความพึงพอใจของลูกคา ที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท
รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท ซึ่งผลการวิจัยจะสามารถชวยใหองคกรนําไป
ประยุกตเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนากลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น พรอมทั้งจะเปนประโยชนแกองคกรธุรกิจอื่นๆ ในบริหารลูกคา
สัมพันธผานโปรแกรมลูกคาสัมพันธ ใหเหมาะสมและตรงตามกลุมเปาหมายตอไป
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วัตถุประสงค
1. ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส
2. ศึกษาการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
3. ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
4. ศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
สมมติฐาน
ความพึ ง พอใจของลู ก ค า ที่ มี ต อ สิ ท ธิ ป ระโยชน ข องโปรแกรมแครอท รี ว อร ด ส
มีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
ลักษณะและขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาการบริห ารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส การรับ รูและความพึ ง
พอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอ
บัตรแรบบิท โดยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริห าร เพื่อทราบถึงการ
บริหารลูก คาสัม พันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส และทําการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth
Interview) และใชแบบสอบถาม (Questionnaire) กับลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและ
ใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุตั้งแต 18-35 ป อาศัย
อยูใ นเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงการรับรูแ ละความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
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ขั้นตอนการศึกษา
1. ศึกษาและนําเสนอหัวขอจุลนิพนธ
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. ดําเนินการวิจัย
3.1 ออกแบบเครื่องมือวิจัย และกําหนดกรอบของคําถาม เพื่อนํามาออกแบบแนว
คําถามในการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) สําหรับผูบริหาร เพื่อทราบถึงการบริหาร
ลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส
3.2 ทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
3.3 ออกแบบเครื่องมือวิจัย และกําหนดกรอบของคําถาม เพื่อนํามาออกแบบ
แบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียน
และใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุตั้งแต 18-35 ป
เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
3.4 ออกแบบเครื่องมือวิจัย และกําหนดกรอบของคําถาม เพื่อนํามาออกแบบแนว
คําถามในการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) สําหรับกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่ใชบัตร
แรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง
และมีอายุตั้งแต 18-35 ป เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
3.5 ทําการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหาร
3.6 เก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่ใชบัตรแรบ
บิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมี
อายุตั้งแต 18-35 ป
3.7 ทําการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง ผูเปน
ลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอย
กวา 2 อยาง และมีอายุตั้งแต 18-35 ป
3.8 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) และการเก็บ
แบบสอบถาม (Questionnaire) มารวบรวม วิเคราะห และแสดงผลการวิจัยตามวิธีการวิจัย
4. สรุป และการอภิปรายผล
5. ขอเสนอแนะ
6. จัดทํารูปเลมจุลนิพนธ
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4
แผนการดําเนินงาน
ตอไปนี้เปนการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการดําเนินงาน
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กิจกรรม

2556
2557
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1. ศึกษาและนําเสนอหัวขอจุลนิพนธ
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
3. ดําเนินการวิจัย

4. ผลการวิจัย
5. สรุป และการอภิปรายผล
6. ขอเสนอแนะ
7. จัดทํารูปเลมจุลนิพนธ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงกระบวนการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส
2. ทราบถึง ระดับของการรับ รูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท
รีวอรดส
3. ทราบถึงระดับความพึง พอใจของลูกคาที่มีตอสิท ธิประโยชนของโปรแกรมแครอท
รีวอรดส
4. ทราบถึงระดับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
5. สามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปประยุกตใชและพัฒนาองคกรธุรกิจตอไป

5
นิยามศัพท
การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) หมายถึง
ปรัชญาของธุร กิจ ที่พยายามแยกแยะและตอบสนองลูก คาเปนรายกลุม หรือรายบุคคลตามความ
ตองการและผลกําไรของลูกคา เพื่อสรางความภักดีของลูกคา และเก็บรักษาลูกคาไวอยางยาวนาน
เพื่อผลกําไรในระยะยาว
แครอท รีวอรดส (Carrot Rewards) หมายถึง โปรแกรมลูกคาสัมพันธ และสิท ธิ
ประโยชน สําหรับผูถือบัตรแรบบิท
บัตรแรบบิท (Rabbit Card) หมายถึง บัตรที่มีระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิก ส
ที่สามารถใชไดกับรถไฟฟาบีทีเอส และเครือขายระบบขนสงมวลชนอื่นๆ รวมไปถึงการใชซื้อสินคา
และบริการจากรานคาและพันธมิตรอีกมากมาย
การรับรู (Perception) หมายถึง การที่ลูกคารูจักสิทธิประโยชนที่ไดรับผานโปรแกรม
แครอท รีวอรดส
ความพึง พอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึ ง เมื่ อ ลูก ค า ใช บ ริ ก ารสิ ท ธิ
ประโยชนผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส และไดรับการตอบสนองตามความตองการที่คาดหวังไว
ความภักดี (Customer Loyalty) หมายถึง การที่ลูกคาสนับสนุนองคกรซึ่งมีทั้งความ
ภักดีจากทัศนคติ และความภักดีที่เกิดจากความตั้งใจของลูกคาที่จะมีพฤติกรรมในบริบทตางๆ กับ
บัตรแรบบิท
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วของ
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การศึก ษาวิจัยเรื่อง “การสรางความสัมพันธกับ ลูกคาผานโปรแกรมลูกคาสัม พันธ
กรณีศึกษา แครอท รีวอรดส” ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาประยุกตใช
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการวิจัย ดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูของผูบริโภค
3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภค
4. แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีของผูบริโภค
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management)
1.1 ความหมายของการบริหารลูกคาสัมพันธ
วิทยา ดานธํารงกูลและพิภพ อุดร (2547: 25) ไดใหความหมายของการบริหารลูกคา
สัมพันธไววา การบริหารลูกคาสัมพันธเปนปรัชญาของธุรกิจที่พยายามแยกแยะและตอบสนองลูกคา
เปนรายกลุมหรือรายบุคคลตามความตองการและผลกําไรของลูกคา เพื่อสรางความภักดีของลูกคา
และเก็บรักษาลูกคาไวอยางยาวนาน เพื่อผลกําไรในระยะยาวนั่นเอง
Ron Switft (อางถึงใน วิทยา ดานธํารงกูลและพิภพ อุดร 2547: 24) นิยามการบริหาร
ลูกคาสัมพันธวา เปนวิธีการขององคกรโดยรวม (Enterprise Approach) ที่จะเขาใจและจูงใจลูกคา
ผานการสื่อสารทุกชนิด เพื่อที่จะปรับปรุงการไดมาซึ่งลูกคา การรักษาลูกคาการสรางความภักดีของ
ลูกคาและผลกําไรจากลูกคา
สมวงศ พงศสถาพร และสุนทร เลาหพัฒนวงศ (2551: 33) ไดใหความหมายการบริหาร
ลูกคาสัมพันธวา หมายถึง การชักชวนใหลูกคามีปฏิสัมพันธ ดวยการสรางความสัมพันธ เพื่อใหลูกคา
ผูกพันกับแบรนด การสรางความสัมพันธนี้ทําใหบริษัทสามารถสรางสิ่งที่จับตองได ในแงความรูสึก
ของผลิตภัณฑที่สื่อไปที่ลูกคาได
ชื่นจิตต แจงเจนกิจ (2546: 12) ไดใหความหมายการบริหารลูกคาสัมพันธวา หมายถึง
กิจกรรมการตลาดที่กระทําตอลูกคา ซึ่งอาจจะเปนลูกคาผูบริโภคหรือคนกลางในชองทางการจัดจํา
หนายแตละรายอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนใหลูกคาเกิดความเขาใจ มีการรับรูที่ดี ตลอดจนรูสึกชอบ
บริษัทและสินคาหรือบริการของบริษัท ทั้งนี้จะมุงเนนที่กิจกรรมการสื่อสารแบบสองทางโดยมีจุดมุง
หมายเพื่อพัฒ นาความสัม พันธร ะหวางบริษัท กับ ลูก คาให ไดรับ ประโยชนทั้ง สองฝายเปนระยะ
เวลานาน
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1.2 องคประกอบของการบริหารลูกคาสัมพันธ
วิทยา ดานธํารงกูลและพิภพ อุดร (2547) ไดจําแนกองคประกอบของการบริหารลูกคา
สัมพันธ ที่ประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลัก ที่สามารถอธิบายไดดวยตนแบบ (Model) ที่เรียก
งายๆ วา เดียร (DEAR) ประกอบดวย
1.2.1 การสรางฐานขอมูลลูกคา (Database)
1.2.2 การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic)
1.2.3 การกําหนดโปรแกรมเพื่อการสรางความสัมพันธ (Action)
1.2.4 การเก็บรักษาลูกคา (Retention)
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1.2.1 การสรางฐานขอมูลลูกคา (Database)
ขั้นตอนแรกของการบริหารความสัมพันธลูกคา คือ การสรางฐานขอมูลลูกคา ซึ่งไม
เพียงจะตองรวบรวมเอาองคป ระกอบอันเปนรายละเอียดของลูก คา (Customer Profile) เอาไว
เทานั้น แตยังรวมไปถึงการวิเคราะห แยกแยะ จัดแบง และเลือกกลุมลูกคาออกมาตามคุณคาของ
ลูกคาหรือความสามารถที่ลูกคาแตละกลุม จะสรางกําไรใหบริษัทไดในระยะยาว ฐานขอมูลที่ดีและมี
ประโยชน ควรมีคุณสมบัติพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี้
1) ถูกตอง เปนคุณสมบัติจําเปนขั้นพื้นฐานที่สําคัญที่สุด กลาวคือ ขอมูลของลูกคาตอง
มีความถูกตองอยูเสมอ เพราะขอมูลที่ไมถูกตอง กอใหเกิดการสูญเปลา และสิ้นเปลือง ในเรื่องของ
ตนทุนอยางมากมายโดยไมจําเปน
2) ครบถวน ความครบถวนของฐานขอมูลพิจารณาจากการมีขอมูลที่จําเปนและเปน
ประโยชนในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการสราง รักษา และกระชับความสัมพันธลูก คา มากกวาการ
มีขอมูลปริมาณมาก แตไมทราบวาจะนําไปใชประโยชนอะไร
3) เปนปจจุบัน เพื่อจากในปจจุบันขอมูลแทบทุกประเภทมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ทําใหฐานขอมูลที่สรางขึ้นมาตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ รูปแบบพฤติกรรมการซื้อ แลวพฤติกรรมการใชของลูกคา
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว และแทบจะไมจํากัด อันเนื่องมาจากสถานการณการแขงขัน
ที่ รุ น แรงในยุ ค โลกาภิ วั ต น ที่ ก ารแข ง ขั น ก า วข า มทั้ ง ขอบเขตทางภู มิ ศ าสตร และขอบเขตของ
อุตสาหกรรม
4) เชื่อมโยงกันได การเชื่อมโยงกันไดของขอมูลเปนพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสูการ
บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือที่เรียกกันเปนภาษาอังกฤษวา one-stop Service ซึ่งจะเปน
รูปแบบการติดตอที่สะดวกที่สุดสําหรับลูกคา และเปนรูปแบบที่จะหลีกเลี่ยงไมไดในสถานการณการ
แขงขันที่รุนแรงขึ้นตลอดเวลาเชนในปจจุบัน
เพื่อชวยลดขยะขอมูลภายในบริษัท และชวยใหการจัดเก็บขอมูลลูกคาอยูในรูปแบบที่
เปนประโยชน สามารถนํามาใชในการตัดสินใจไดโดยงาย บริษัทอาจใหความสําคัญกับขอมูลลูกคา
4 ประเภท ไดแก 1) ขอมูลเพื่อการติดตอลูกคา 2) พฤติกรรมการซื้อและการใช 3) พฤติกรรมการ
ติดตอ - สอบถาม และรองเรียน และ4) พฤติกรรมการตอบสนองตอกิจกรรมการตลาด
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1.2.2 การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic)
เทคโนโลยีการบริหารลูกคาสัมพันธ แบงออกเปน 3 ประเภทหลัก ตามบทบาทและ
หนาที่งานของเทคโนโลยีเหลานั้นในการบริหารความสัมพันธลูกคา ไดแก
1) เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ (Interactive Technology)
เทคโนโลยีตางๆ ที่นํามาประสมประสานกัน เพื่อรองรับการมีปฏิสัมพันธระหวาง
บริษัทกับลูกคาในทุกชองทางการติดตอของบริษัท
2) เทคโนโลยีฐานขอมูล (Database Technology)
เทคโนโลยีตางๆ ที่ออกแบบมาเพื่อชวยในการรวบรวมและเรียกใชขอมูล การ
ประมวลผลขอมูล ตลอดจนการนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เขาใจไดงาย และเปนประโยชนตอการ
ตัดสินใจของผูที่เรียกใชขอมูล พรอมทั้งความสามารถในการแปรผลขอมูลเหลานั้น ไปสูการพัฒนา
ขอเสนอเฉพาะราย
3) เทคโนโลยีพัฒนาขอเสนอเฉพาะราย (Customization Technology)
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของโดยตรงกับการออกแบบและการปรับปรุงรูปแบบของสินคา
หรือบริการใหอยูในลักษณะที่ตรงกับความตองการหรือขอเรียกรองของลูกคาใหไดมากที่สุด
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1.2.3 การกําหนดโปรแกรมเพื่อการสรางความสัมพันธ (Action)
การเรียนรูลูกคาทั้งในสามดาน คือ การเรียนรูความตองการ เรียนรูความแตกตางของ
ลูกคา และเรียนรูชองทางการติดตอที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของลูกคา เปนสิ่งจําเปน
อยางยิ่งสําหรับการสรางสรรคโปรแกรมความสัมพันธที่เหมาะสม ดวยชองทางที่เหมาะสม กับลูกคา
ที่เหมาะสม และในเวลาที่เหมาะสม อันเปนหัวใจของการบริหารลูกคาสัมพันธนั่นเอง
นอกจากจะเขาใจหลักการอันเปนพื้นฐานของการกําหนดโปรแกรมสรางความสัมพันธ
ดังกลาวขางตนแลว ผูบริหารงานลูกคาสัมพันธยังจะตองเขาใจดวยวา ไมวาจะจัดโปรแกรมใดๆ ไปสู
ลูกคา ภายใตแนวคิดการบริหารลูกคาสัมพันธ กิจกรรมเหลานั้นจะตองเปนไป เพื่อสรางความผูกพัน
(Customer Bonding) ที่ เ หนียวแนนระหว างลูก คา กับ กิจ การ เพื่อผลในการสรางและกระชั บ
ความสัมพันธที่จะติดตามมา
ความผูกพันที่สําคัญๆ และใชกันโดยทั่วไป มีอยูดวยกัน 4 ระดับ ดังนี้
1) ความผูกพันเชิงการเงิน (Financial Bonding)
2) ความผูกพันเชิงสังคม (Social Bonding)
3) ความผูกพันเชิงการตอบสนองแบบเจาะจง (Customization Bonding)
4) ความผูกพันเชิงโครงสราง (Structural Bonding)
1) ความผูกพันเชิงการเงิน (Financial Bonding)
ความผูกพันระดับนี้เปนระดับพื้นฐานที่สรางกันไดงายที่สุด เปนความผูกพันที่สราง
แรงจูง ใจทางดานการเงินตามความยาวนานที่ลูกคาอยูกับ กิจ การ วิธีนี้เปนที่นิยมอยางแพรห ลาย
เพราะเปนวิธีการที่งาย และมักสรางยอดขายและกําไรไดในระยะสั้น แตก็อาจจะไมไดผลในระยะยาว
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เสมอไป หากไมไดทําควบคูไปกับ ความผูกพันในลักษณะอื่น เนื่องจากคูแขงสามารถจะทําตามได
ในเวลาอันรวดเร็ว
แม โ ปรแกรมภายใต ก ารสร า งความผู ก พั น ในระดั บ นี้ จ ะเป น ที่ นิ ย มกั น อย า ง
แพรหลาย แตขอควรระวังในการใชก็คือ ประการแรก โปรแกรมแบบนี้อาจสรางผลไดแคในระยะสั้น
ดังที่กลาวไวแลว เพราะเปนที่เลียนแบบไดงาย ประการที่สอง ตองแนใจวาโปรแกรมที่จัดขึ้น สามารถ
สรางยอดขายจากการซื้ อซ้ําไดจ ริ ง ๆ ไมใช เ ปน แคก ารสร างลู ก คา ใหมที่ ม าเพียงชั่วคราวเพราะ
โปรแกรมนี้ แลวก็เปลี่ยนใจไปหาคูแขงอื่นอีก ประการสุดทาย ตองแนใจวาสิ่งจูงใจที่ทําใหกับลูกคา
มีคุณคาเพียงพอในสายตาลูกคา ไมเชนนั้นก็ยากที่จะผูกใจลูกคาไวไดในระยะยาว
2) ความผูกพันเชิงสังคม (Social Bonding)
การสรางความผูกพันแบบนี้ไมไดสรางระหวางกิจการกับลูกคาเทานั้น แตสามารถ
สรางไดในระหวางลูกคาดวยกันเองดวย จะมีโปรแกรมที่ทําใหสมาชิกไดสังสรรคทํากิจกรรมรวมกัน
เสมอๆ เพื่อความสนิทสนมและผูกพันกันในระหวางสมาชิก ซึ่งจะเปนแรงดึงดูดสําคัญที่ทําใหสมาชิก
ไมอยากไปใชบริการที่อื่น ความภักดีตอกิจการสวนหนึ่งเกิดขึ้นจากความภักดีในกลุม ลูกคาดวยกันเอง
แมการสรางความผูกพันทางสังคม จะไมเปนเครื่องรับประกันวาจะรักษาลูกคาไว
ไดอยางถาวร แตก็เปนวิธีการที่คูแขงยากที่จะเลียนแบบ เมื่อเทียบกับการสรางความผูกพันเชิงการเงิน
ในกิจการที่สรางความผูกพันในทั้งสองแบบขางตนควบคูกัน จะเปนเสมือนกําแพงสองชั้นเอาไวเพื่อ
ปองกันลูกคาเปลี่ยนใจไปหาคูแขง
3) ความผูกพันเชิงการตอบสนองแบบเจาะจง (Customization Bonding)
การตอบสนองความตองการลูกคาที่แตกตางเปนรายบุคคล จะทําใหลูกคารูสึกวา
ไดรับการตอบสนองที่ตรงใจและตรงตามความตองการเปนพิเศษ การเรียนรูระหวางกิจการกับลูกคา
จะชวยสรางความผูกพันมากขึ้น ทําใหกิจการสามารถเสนอสินคาใหมที่ตรงใจกับลูกคาไดตลอดเวลา
ทั้ง นี้จ ากการเรียนรูพฤติ ก รรมและการดํารงชีวิ ตของลูก คา ลัก ษณะอย างนี้ทําใหลู ก คาไมอยาก
เปลี่ยนไปใชบริการของคนอื่น เพราะรูสึกเสี่ยงที่จะไดรับบริการที่ไมถูกใจ
4) ความผูกพันเชิงโครงสราง (Structural Bonding)
การสรางความผูกพันในลักษณะนี้นําไปสูการเปลีย่ นแปลงโครงสรางหรือระบบการ
ทํางานบางอยางทั้งในฝายของกิจการและฝายของลูกคา นับเปนความผูกพันในระดับสูงสุดในบรรดา
ความผูกพันทั้ง หมด บอยครั้ง ที่การสรางความผูกพันนี้มีลักษณะการตอบสนองความตองการเปน
รายตัวลูกคา โดยอาศัยเทคโนโลยีบางอยางมาชวย
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5
1.2.4 การเก็บรักษาลูกคา (Retention)
การรักษาลูกคาเดิมไวมีความสําคัญ อยางยิ่ง เพียงแตลูก คาแตละรายมีความสําคัญ
ไมเทาเทียมกัน ดังนั้นการใชความพยายามในการรักษาลูกคาจึงตองใชการออกแบบใหมีความเจาะจง
สําหรับลูกคาแตละรายดวยเชนกัน
รูปแบบของกลยุทธการรักษาความสัมพันธลูกคาที่สําคัญๆ อาจจัดได 2 กลุมหลัก คือ
1) การขยายขอบเขตความสัมพันธ (Relationship Broadening)
2) การเสริมสรางความลึกซึ้งของความสัมพันธ (Relationship Deepening)
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1) การขยายขอบเขตความสัมพันธ (Relationship Broadening)
หมายถึ ง ความพยายามเพิ่ ม โอกาสในการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า ป จ จุ บั น
ใหครอบคลุมความตองการหรือเชื่อมโยงกับ พฤติกรรมของลูกคาในขอบเขตที่กวางขวางขึ้น ทั้งใน
รูปแบบที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับการซื้อขายโดยตรง โดยมีเปาหมายหลัก คือ การสรางเสริม
ความสัมพันธระหวางบริษัทและลูกคาใหมีความเขมแข็งมากขึ้น โดยผานจํานวนสายใยความสัมพันธ
ที่มากขึ้น ดังนั้นหลักการงายๆของการขยายขอบเขตความสัมพันธ คือ การเพิ่ม จํานวนกิจกรรมที่
ทําหนาที่เสมือนเปนสายใยเชื่อมโยงลูกคากับบริษัทใหมีจํานวนมากที่สุด ทั้งนี้ เครือขายของสายใย
ที่หลากหลายและซับซอน จะชวยรักษาลูกคาไวไดอยางมีประสิทธิผล
แนวคิดการเพิ่ม จํานวนสายใยความสัมพันธอยูบ นหลัก การที่วา หากสายใยใด
สายใยหนึ่งระหวางลูกคากับบริษัทเกิดออนแอลงหรือสิ้นสุดลง ก็ยังจะมีสายใยอื่นๆ ที่เหลืออยูในการ
รักษาความสัมพันธตอไป และอาจเปนโอกาสใหกอบกูความสัมพันธที่ออนแอหรือสิ้นสุดลงเหลานั้น
ใหก ลับคืนมาได หลักการดังกลาวนี้ตั้งอยูบนขอสมมติที่วาคุณภาพความสัมพันธของแตล ะสายใย
อยูในเกณฑที่นาพึงพอใจ และไมไดตั้ง อยูบนพื้นฐานเดียวกันกับ สายใยอื่นๆ เพราะหากทุกสายใย
ตั้งอยูบนพื้นฐานเดียวกัน เมื่อสายใยใดสายใยหนึ่งสิ้นสุดลง ก็จะทําใหสายใยอื่นสิ้นสุดลงไปดวย ดังนั้น
หัวใจของการขยายความสัม พันธ โ ดยสรุป คื อ การเพิ่ ม จํ านวนสายใยความสัม พั นธ บ นพื้น ฐาน
ความสัมพันธรูปแบบใหมๆ กับลูกคาเดิมนั่นเอง
ตัวอยางของรูปแบบการขยายขอบเขตความสัมพันธกับลูกคาโดยการเพิ่มจํานวน
สายใยความสัมพันธ ระหวางลูกคากับ บริษัท ไดแก การขายตอเนื่อง (Cross-Selling) การสราง
เครือขายภายในกลุมลูกคา (intra-customer Network Building) การขายผานกิจกรรม (Activityled Selling) และการขยายจํานวน/ประเภทชองทางการติดตอ (Touch-point Expansion) เปนตน
2) การเสริมสรางความลึกซึ้งของความสัมพันธ (Relationship Deepening)
หมายถึ ง การเพิ่ ม พู น ความเข ม แข็ ง ของสายใยความสั ม พั น ธ เ ดิ ม ที่ มี อ ยู โ ดย
ไมจําเปนตองเพิ่มจํานวนสายใยความสัมพันธใหมๆ ดังนั้น การเสริมสรางความลึกซึง้ ของความสัมพันธ
จึงเปนการเสริมสรางคุณคาของความสัมพันธเดิมใหปรากฏชัดเจนในการรับรูของลูกคา ควบคูไปกับ
การตระหนักในการสูญเสียประโยชนและคุณคาหลายๆ อยางที่จะไดรับ บริษัทยัง ตองสรางกลไก
ในเรื่องเครือขายพันธมิตรเพื่อรองรับความสัมพันธกับลูกคา กลาวคือ เครือขายเหลานั้นชวยใหลูกคา
ตระหนักถึง ประโยชนที่จะไดรับ เพิ่ม เติมจากพันธมิตรของบริษัท และยัง ชวยใหลูก คาไมเห็นความ
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จําเปนที่จะตองเปลี่ยนใจไปจากบริษัท เพราะประโยชนที่จะไดรับจากคูแขงก็ไมไดตางกันกับที่ไดรับ
จากบริษัท
แนวคิดการเสริมสรางความลึกซึ้งความสัมพันธลูกคาตั้งอยูบนหลักการที่วา การที่
ลูกคาอยูกับเรานานๆ หมายถึง ลูกคาจะไดรับสิทธิประโยชนที่เพิ่มพูนขึ้นตามระยะเวลา
ตัวอยางของรูป แบบการกระชับ ความแนบแน นของความสัม พันธลูก คา ไดแก
การขายตอยอด (Up-Selling) การกระตุนการลงทุนรวมจากลูกคา (Customer Joint-investment
Solicitation) และการสรางเครือขายเพื่อรองรับความสัมพันธ (Network Creation) เปนตน
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แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธนี้ ผูวิจัยไดนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการ
สรางแนวคําถามในการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหารของบริษัท แครอท
รีวอรดส ตลอดจนการวิเคราะห และการอภิปรายผลจากผลการวิจัยที่ไดรับ เพื่อตอบวัตถุประสงคการ
วิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส
2. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูของผูบริโภค (Customer Perception)
2.1 ความหมายเกี่ยวกับการรับรู
พัชนี เชยจรรยา, เมตตา กฤตวิทย และถิรนันท อนวัชศิริวงศ (2541: 114) ไดกลาวถึง
กระบวนการรับรูไว ดังนี้ โดยทั่วไปการรับรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไมรูตัวหรือตั้งใจ และมักเกิด
ตามประสบการณและการสั่งสมทางสังคม คนเราไมสามารถใหความสนใจกับสิ่งตางๆ รอบตัวไดหมด
แตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนเทานั้น แตละคนมีความสนใจและรับรูสิ่งตางๆ รอบตัวตางกัน ฉะนั้นเมื่อ
ไดรับสารเดียวกัน อาจใหความสนใจและรับรูสารเดียวกันตางกัน โดยทั่วไปการรับรูที่แตกตางกันเกิด
จากตัวกรองบางอยาง คือ
2.1.1 แรงผลัก ดันหรือแรงจูง ใจ เรามักเห็นในสิ่งที่เ ราตองการเห็น และไดยินในสิ่งที่เรา
ตองการไดยินเพื่อสนองความตองการของตนเอง
2.1.2 ประสบการณเดิม คนเราตางเติบโตขึ้นในสภาพแวดลอมที่ตางกัน ถูก เลี้ยงดูดวย
วิธีตางกัน และคบสมาคมกับคนตางกัน
2.1.3 กรอบอางอิง ซึ่งเกิดจากการสั่งสมอบรมทางครอบครัวและสังคม ฉะนั้นคนที่มาจาก
ตางครอบครัว สถานภาพทางสังคมตางกัน นับถือศาสนาตางกัน จึงมีการรับรูในเรื่องตางๆ ตางกัน
2.1.4 สิ่งแวดลอม คนที่อยูในสภาพแวดลอมตางกัน เชน อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานที่ เปน
ตน จะเปดรับขาวสารและตีความขาวสารที่ไดรับตางกัน
2.1.5 สภาวะจิตใจและอารมณ ไดแก ความโกรธ ความกลัว เปนตน ตัวอยางเชน เรามักมอง
ปญหาของตนเองเปนปญหาใหญเสมอ
กลาวโดยสรุป คือ การรับรูของบุคคลเปนผลมาจากสภาพรางกายหรือความสามารถ
ทางกายภาพของบุคคล การเรียนรูท างสัง คมและวัฒ นธรรม และลัก ษณะทางจิตวิทยาของแตล ะ
บุคคลนั่นเอง
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2.2 อิทธิพลที่สงผลตอการรับรู
ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ (2532: 25) กลาววา การรับ รูของบุคคลขึ้นอยูกับอิทธิพล
3 สิ่งดวยกัน คือ
2.2.1 ลักษณะของสิ่งเรา ไดแก ขนาด สี รส กลิ่น เปนตน ซึ่งคนเราจะสามารถรับรูไดโดย
ผานประสาทสัมผัสทั้งหา
2.2.2 ความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับสิง่ แวดลอม หากสิง่ เราขัดตอการยอมรับทั่วไปของสังคม
หรือไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ หรือสิ่งตางๆ ที่จะเปนปจจัยรอบตัวบุคคล สิ่งเรานั้นก็จะไมไดรับ
ความสนใจ
2.2.3 เงื่อนไขภายในแตละบุคคล แตละคนจะรับแตสิ่งเราที่สอดคลองกับกรอบแหงความรู
ของตนเทานั้น ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกรอบแหงความรู คือ ประสบการณ ทัศนคติ บุคลิกลักษณะ
และแนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง
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2.3 กระบวนการรับรูของผูบริโภค
การรับรู เปนกระบวนการที่มีความซับซอนและมีปจจัยที่เกี่ยวของดวยหลายประการ
ซึ่ง Assael (2004, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 62-63) ไดกลาวไววา กระบวนการรับรู
ของผูบริโภค เริ่มตนจากการเลือกรับขอมูล (Selection) การจัดระเบียบขอมูล (Organization) และ
การตีความหมาย (Interpretation) โดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอน ดังตอไปนี้
2.3.1 การเลือกรับรู (Perceptual Selection)
เปนกระบวนการแรกของการรับรู ผูบริโภคจะเลือกรับรูแตสิ่งที่ตนสนใจและสามารถ
ตอบสนองความตองการของตน เนื่องจากแตละวันผูบริโภคจะไดพบเห็นสิ่งเราจํานวนมากและไมอาจ
รับรูไดทั้งหมด จึงจําเปนตองเลือกรับรูเฉพาะในสิ่งที่ตนสนใจและสอดคลองกับความตองการ
โดยกระบวนการรับรูมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) การเปดรับ (Exposure) เกิดขึ้นเมื่อประสาทสัมผัสตางๆ ของลูกคาไดรับการ
กระตุน จากสิ่งเรา โดยลูกคาจะเปดรับสิ่งเราหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความสนใจและความเกี่ยวพันที่ลูกคา
มีตอสิ่งเรานั้นๆ ซึ่งลูกคาอาจจะหลีกเลี่ยงการเปดรับสิ่งเราที่ไมเกี่ยวของกับตนเองได
2) ความสนใจ (Attention) หมายถึง การที่ลูกคาใหความสนใจกับสิ่งเรา โดยสิ่งเรา
ที่มีความแปลกแตกตางกันในการเลือกรับรูและเลือกสนใจสิง่ เราทางการตลาด เนื่องจากแตละบุคคลมี
ความตองการ ทัศนคติ ประสบการณ และบุคลิกภาพที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว ทําใหลูกคาแตละคน
มีก ารรับ รู และความสนใจตอโฆษณาการสื่ อสารเพื่อสรางความสัม พันธในสินคาหรือบริการชนิด
เดียวกันไมเ หมือนกัน ดังนั้นเมื่อลูก คารับสิ่ง เราแลวไมจําเปนตองเกิดความสนใจตามมาเสมอไป
ในกรณีที่ลูกคาเลือกรับและเลือกสนใจขอมูลแลว ลูกคายังไมสามารถตีความขอมูลได เนื่องจากขอมูล
ที่ไดรับยังไมเปนระเบียบเรียบรอย ดังนั้นลูกคาจึงตองทําการจัดระเบียบขอมูล
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2.3.2 การจัดระเบียบขอมูล (Perceptual Organization)
เปนกระบวนการที่ผูบริโภคจัดกลุมขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆ จนเกิดเปนภาพรวม
เพื่อใหสะดวกตอการประมวลผลและการตีความหมายขอมูล โดยมีการรวบรวมขอมูลตางๆ ไมวา
จะเปนโฆษณา ชองทางการจัดจําหนาย และขอมูลอื่นๆ จนเกิดเปนภาพรวมของสินคาขึ้นในใจของ
ผูบริโภค
2.3.3 การตีความ (Perceptual Interpretation)
เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการรับรู โดยแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) การจัดประเภท (Perceptual Categorization) หมายถึง การจัดกลุมสิ่งที่คลาย
คลึงกันเขาดวยกันเปนหมวดหมู ซึ่งทําใหลูกคาสามารถประมวลผลขอมูลจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
2) การเชื่อมโยง (Perceptual Inference) หมายถึง การเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางสิ่งเรา 2 ชนิดเขาดวยกัน คือ สินคา และสัญลักษณที่เชื่อมโยงกับสินคา เมื่อลูกคาเชื่อมโยง
สิ่งเราทั้งสองเขาดวยกันก็จะตีความออกมาเปนการรับรู
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แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูของผูบริโภคนี้ ผูวิจัยไดนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการสราง
แนวคําถามในการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่ใชบัตร
แรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง
และมีอายุตั้งแต 18-35 ป ตลอดจนการวิเคราะห และการอภิปรายผลจากผลการวิจัยที่ไดรับ เพื่อ
ตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพื่อศึกษาการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรม
แครอท รีวอรดส
3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภค (Customer Satisfaction)
3.1 ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจ
อดุล ย จาตุรงคกุล (2543: 341-343) ไดกลาววา ความพึงพอใจ (Satisfaction)
หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจหรือผิดหวังจากการเปรียบเทียบผลหรือการปฏิบัติงานของผลิต
ภัณฑกับความคาดหมายของลูกคา จะเห็นไดวาจุดสําคัญ คือ การปฏิบัติงานของผลิตภัณฑกับความ
คาดหมาย ถาการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑไมถึงความคาดหมายลูกคาจะไมพอใจ ถาการปฏิบัติงาน
ของผลิตภัณฑเ ทากับ ความคาดหมายลูกคาก็พอใจ ถาการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑสูง เกินความ
คาดหมายลูกคาก็จะพอใจหรือยินดีเปนอยางยิ่ง
Oliver (อางถึงใน สมวงศ พงศสถาพร และสุนทร เลาหพัฒนวงศ 2551: 116) ไดสรุป
นิยามความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ คือ การตอบสนองตอความอิ่มอกอิ่มใจของ
ลูกคา ซึ่งมาจากการตัดสินวาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ หรือบริการนั้นๆ ไดมอบระดับความอิ่มอกอิ่มใจ
ที่ไดจากการใชบริการนั้นๆ รวมถึงระดับความอิ่มอกอิ่มใจที่มากกวาหรือต่ํากวาความคาดหวังไวดวย
โดยความพึงพอใจหรือความไมพึง พอใจของลูกคา เปนการประเมินความรูสึกรวมหรือทัศนคติที่ มี
เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ หลังจากไดซื้อผลิตภัณฑหรือบริการนั้นๆ มา รายงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ทํา
การวิจัยผูบริโภคชาวสวีเดนเกี่ยวกับความพึงพอใจพบวา คุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริก ารมีผ ล
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โดยตรงกับการประเมินความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งมีผลใหลกู คาใชบริการหรือซื้อผลิตภัณฑของบริษัท
อยางยาวนานจนเกิดความจงรักภักดี และสรางผลกําไรใหกับบริษัท
3.2 พฤติกรรมของลูกคาที่มีความพึงพอใจ
Kotler (2000, อางถึงใน ชื่นจิตต แจงเจนกิจ 2546: 89-91) ไดกลาวถึง พฤติกรรมของ
ลูกคาที่เปนสัญญาณแหงความพึงพอใจ ดังนี้
3.2.1 ลูกคาที่พอใจจะมีความภักดีในบริษัท และ/หรือผลิตภัณฑของบริษัท เปนระยะเวลาที่
ยาวนานขึ้น
ลูกคาใหมที่เขารวมรายการสะสมแตมคะแนนจากการซื้อสินคา เพราะสนใจในของ
รางวัล อาจจะรูสึกพอใจในสินคาหรือบริการของบริษัท และเปนลูกคาตอเนื่องเปนระยะเวลาหนึ่ง
หลังจากแคมเปญสะสมแตมคะแนนดังกลาวสิ้นสุดลงแลวก็เปนได
3.2.2 ลูกคาที่พอใจจะซื้อสินคาหรือบริการจากบริษัทเพิ่มขึ้น
ทั้ง ที่เ ปนสินคาในสายผลิตภัณฑเ ดิม ที่เ คยซื้อและสินคาในสายผลิตภัณฑอื่นๆ ของ
บริษัท ทําใหบริษัทมีโอกาสเสนอขายสินคาหรือผลิตภัณฑออกไปไดมากขึ้นแกลูกคากลุมนี้ได
3.2.3 ลูกคาที่พอใจจะพูดคุยชื่นชมสินคาหรือบริการของบริษัท ตลอดจนชื่อเสียงของบริษัท
ใหลูกคาและลูกคาคาดหวังรายอื่นๆฟง
บางรายจะออกมาปกปอ งชื่ อเสีย งบริษั ท จากการโจมตี ของคู แ ขง และพยายาม
แสดงออกดวยการยืนหยัดที่จะซื้อสินคาหรือบริการของบริษัทตอไป
3.2.4 ลูกคาที่พอใจจะใหความสนใจกับตราสินคาและแคมเปญการสื่อสารการตลาดของ
คูแขงนอยมาก
เมื่อสิ นคาของบริษัท หมดไปจากชั้นวางขายสินคาในรานที่เ คยซื้อ ลูก คาเหลานี้จ ะ
หาทางออกดวยการไปลองหาซื้อสินคานี้จากรานคาหรือชองทางการจัดจําหนายอื่นที่มีอยูของบริษัท
ถาไมมีจริงๆ ก็จะรอคอยอยูชวงระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ในยามที่บริษัทตองปรับราคาขายสินคาของ
บริษัท และแจงใหลูกคาทราบถึงเหตุผลที่ตองปรับราคาสินคาแลว ระยะแรกลูกคาอาจจะหาทางออก
ดวยการหันไปทดลองซื้อสินคาของคูแขง แตเมื่อระยะเวลาผานไป ลูกคาเหลานี้จะกลับมาซื้อสินคา
ของบริษัทอีก เมื่อพบวาสินคาของคูแขงสรางความพึงพอใจใหตนไดนอยกวาสินคาของบริษัท
3.2.5 ลูกคาที่พอใจมักจะเปนผูใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอบริษัท
เพื่อใหบริษัทนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงสินคาหรือบริการใหตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดดีขึ้น
3.2.6 การเสนอขายสินคาหรือการใหบริการลูกคาที่พอใจ ยอมมีตนทุนต่ํากวาการเสนอขาย
สินคาหรือการใหบริการกับกลุมลูกคาใหม
เนื่ องจากการเสนอขายสิน คา หรือ การใหบ ริก ารจะมี ลัก ษณะเป นขั้ นตอนที่ซ้ํ า ๆ
ประมาณการตนทุนและรายรับที่จะเกิดขึ้นสามารถทําไดคอนขางแนนอนกวา ตนทุนการสื่อสารกับ
ลูกคากลุมนี้จะมีนอยกวา เนื่องจากลูกคาจะใหความสนใจและเปดรับตอขาวสารดีอยูแลว ทําใหไมมี
ตนทุนการสื่อสารที่เกินจําเปน
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แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภคนี้ ผูวิจัยไดนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการ
สรางแนวคํ าถามในการสัม ภาษณแ บบเชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) และเก็ บ แบบสอบถาม
(Questionnaire) จากกลุม ตัว อยา ง ผู เ ปน ลูก คาที่ ใชบั ตรแรบบิท มีก ารลงทะเบีย นและใช สิท ธิ
ประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุตั้งแต 18-35 ป ตลอดจนการ
วิเคราะห และการอภิปรายผลจากผลการวิจัยที่ไดรับ เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
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4. แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีของผูบริโภค (Customer Loyalty)
4.1 ความหมายเกี่ยวกับความภักดี
สมวงศ พงศสถาพร และสุนทร เลาหพัฒนวงศ (2551: 110) ไดใหนิยามความหมายของ
ความภักดีไววา ความภักดี หมายถึง พฤติกรรมที่ลูกคาผูกมัดตนเองอยางลึกซึ้ง ที่จะกลับมาซื้อสินคา
ซ้ําหรือสนับสนุนสินคาหรือบริการที่ตนเองชื่นชอบนั้นอยางคงเสนคงวาตอไปในอนาคต แมวาใน
บางครั้งอาจมีเหตุการณบางอยางหรือกิจกรรมการตลาด ไดพยายามเขามามีอิทธิพลโนมนาวใหลูกคา
รายนั้นมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปใชสินคาหรือบริการของคูแขงก็ตาม
Oliver (1999, อางถึงใน อภิณหพันธุ ชางเขียนดี 2553: 22) ไดกลาวถึงพัฒนาการของ
ความภักดีวา มักจะเริ่มจากการที่ลูกคามีความภักดีกับองคกรในระดับการรับรูกอน คือ เริ่มจากการ
รับรูวาคุณสมบัติของตราสินคานั้นดีหรือนาสนใจกวาตราสินคาอื่นๆ จากนั้นลูกคาก็จะเริ่มมีความภักดี
ในระดับที่มีอารมณและความรูส กึ เขามาเกีย่ วของมากขึ้น โดยลูกคาจะเริ่มมีความรูสึกชื่นชอบที่ทวีคูณ
ขึ้นจากการไดมีโอกาสใชตราสินคาเปนครั้งคราว และหลังจากนั้นก็พัฒนาไปสูระดับที่ลูกคาวางใจที่จะ
ซื้อตราสินคาเดิมอีก และในที่สุดลูกคาก็จะมีพฤติกรรมซื้อซ้ําในตราสินคานั้นอยางตอเนื่อง
4.2 การวัดความภักดีจากทัศนคติ
Aaker (1991, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 79) ไดวางแผนวาการที่จะ
วัดความภักดีตอตราสินคาของผูบริโภคทั้งทางดานอารมณและความรูสึกของผูบริโภค สามารถวัดได
จากองคประกอบ 4 ดาน ไดแก
4.2.1 วัดจากการที่ลูก ค าคํานึง ถึง คุณคาที่ตองเสียไปจากการเปลี่ยนไปใชตราสินคาอื่น
(Switching cost) โดยผู บ ริโ ภคอาจจะลัง เลถึง ความเสี่ยงที่จ ะไดรับ ในคุณภาพที่ดอยกวาจาก
ตราสินคาที่เปลี่ยนไปใช เปนการวัดที่ทําใหทราบถึงพื้นฐานของความภักดีไดในระดับหนึ่ง
4.2.2 วัดจากความพึงพอใจ (Satisfaction) ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญสําหรับทุกระดับความ
ภักดีตอตราสินคา และความไมพึงพอใจของผูบริโภค ก็สามารถทําใหผูบริโภคเปลี่ยนไปใชตราสินคา
อื่นได
4.2.3 วัดจากความชอบ (Liking of the brand) โดยวัดจากการที่ผูบริโภคเห็นวาตราสินคา
นั้นเปนเสมือนเพื่อนที่คุนเคยหรือไม เปนการวัดจากอารมณความรูสึกที่ผูบริโภคมีตอตราสินคาเปน
สําคัญยิ่งกวาความรูสึกที่ผูบริโภคมีตอคุณสมบัติหรือขอดีเชิงกายภาพของตราสินคา โดยความชอบนี้
เปนไดตั้งแตในระดับชื่นชอบ (Liking) เคารพ (Respect) เปนมิตร (Friendship) จนกระทั่งถึง
ไววางใจ (Trust)
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4.2.4 วัดจากความผูกพัน (Commitment) คือ วัดจากความรักและความเชื่อมั่นของลูกคา
ตอตราสินคาโดยอาจพิจารณาประกอบกับตัวบงชี้ที่สําคัญ อาทิ จํานวนครั้งที่ผูบริโภคเขามาติดตอ
หรือปฏิสัมพันธกับองคกรและตราสินคา เปนตน
4.3 การวัดความภักดีจากพฤติกรรม
Zeithaml, Berry and Parasuraman (1996, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548:
82-83) ไดนําเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดพฤติกรรมในบริบทตางๆ ของธุรกิจบริการ ซึ่งแนวคิด
นี้สามารถนํามาใชวัดความภักดีในดานพฤติกรรมของผูบริโภคไดวามีมากนอยเพียงใด ซึ่งประกอบดวย
ความตั้งใจ 4 ดาน ไดแก
4.3.1 ความตั้งใจบอกตอ (Word-of-mouth communications) ไดแก ลูกคาพูดในสิ่งที่ดี
เกี่ยวกับองคกรหรือไม ลูกคาแนะนําองคกรใหกับผูอื่นที่มาขอคําปรึกษาหรือไม และลูกคาสนับสนุน
คนรูจักใหมาใชบริการขององคกรหรือไม
4.3.2 ความตั้งใจซื้อ (Purchase intention) ไดแก ลูกคาพิจารณาตราสินคาขององคกรเปน
รายแรกหรือไม ลูกคาใชบริการตางๆขององคกรมากขึ้นในปตอมาหรือไม และลูกคาใชบริการขององค
กรนอยลงในปตอมาหรือไม
4.3.3 ความตั้งใจอันเกิดจากความออนไหวตอปจจัยดานราคา (Price sensitivity) ไดแก
ลูกคาจะไปใชบริการบางสวนจากองคกรอื่นที่ใหราคานาสนใจกวาบางหรือไม ลูกคาจะเปลี่ยนไปใช
บริการทั้งหมดจากองคกรอื่นที่มีราคานาสนใจกวาหรือไม และลูกคายินยอมที่จะจายมากขึ้นใหกับ
องคกรปจจุบันซึ่งใชบริการอยูแมจะตองจายในราคาที่สูงกวาที่จะตองจายใหกับองคกรอื่นหรือไม
4.3.4 ความตั้งใจวากลาวติเตียน (Complaining behavior) ไดแก ลูกคาจะเปลี่ยนไปใช
บริการขององคก รอื่นทันทีหากประสบปญหากับองคกรที่ใชบริก ารอยูหรือไม ลูกคาจะติกับ ลูกคา
รายอื่นเมื่อประสบปญหากับองคกรที่ใชบริการอยูหรือไม ลูกคาจะติกับหนวยงานภายนอกตางๆ เมื่อ
ประสบปญหากับองคกรที่ใชบริการอยูหรือไม และลูกคาจะติกับพนักงานขององคกรโดยตรงหากมี
ปญหาหรือไม
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แนวคิดเกี่ยวกับความภัก ดีของผูบริโภคนี้ ผูวิจัยไดนําไปใชเ ปนกรอบแนวทางในการ
สร างแนวคํ าถามในการสัม ภาษณแ บบเชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) และเก็ บ แบบสอบถาม
(Questionnaire) จากกลุม ตัว อยา ง ผู เ ปน ลูก คาที่ ใชบั ตรแรบบิท มีก ารลงทะเบีย นและใช สิท ธิ
ประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุตั้งแต 18-35 ป ตลอดจนการ
วิเคราะห และการอภิปรายผลจากผลการวิจัยที่ไดรบั เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 4 เพื่อศึกษา
ความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึก ษางานวิจั ยที่เ กี่ย วข องพบงานวิ จัย ที่มีก ารศึก ษาในเรื่องวิธี ก ารบริ ห าร
ความสัมพันธกับลูก คาผานสิทธิป ระโยชน ซึ่งมีลักษณะใกลเ คียงกันกับ การศึกษาเรื่อง “การสราง
ความสัมพันธกับลูกคาผานโปรแกรมลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษา แครอท รีวอรดส” ดังตอไปนี้
5.1 รุงไพลิน สองจา (2555) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารลูกคาสัมพันธ ความพึงพอใจ
และความภักดีของลูกคาที่มีตอ บัตรสปอต เดอะวันการด ของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น
จํากัด” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรสปอต เดอะวันการด ของ
บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด 2) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ บัตรสปอต เดอะวัน
การด ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรป อเรชั่น จํากัด และ 3) ศึกษาความภัก ดีของลูก คาที่มีตอ
บัตรสปอต เดอะวันการด ของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด และไดใชวิธีการศึกษาวิจัย
2 รูปแบบคือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (InDepth Interview) กับผูบริหารที่ดูแลงานดานบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรสปอต เดอะวันการด
ของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด 2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
โดยใชการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการสํารวจดานความพึงพอใจและ
ความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรสปอต เดอะวันการด ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ชุด
ผลการวิจัยพบวา บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด ไดนํากลยุทธการบริหาร
ลูก คาสัม พันธมาใชและสรางบัตรสมาชิก แบบใหมที่เ รียกวา บัตรสปอต เดอะวันการด โดยมี
วัตถุป ระสงคเ พื่ ออํานวยความสะดวกในการพกพาและใชง านของลูก คาบัตรสมาชิก กลาวคื อ
บัตรสปอต เดอะวันการด เปนการรวมบัตรสปอต รีวอรดการด และบัตรเดอะวันการดไวในบัตรเดียว
ทําใหลูกคาสามารถใชบัตรนี้ในการซื้อสินคาหรือใชบริการไดมากขึ้ น อีกทั้งยังไดรับสิทธิประโยชน
ตางๆ เพิ่มเปนทวีคูณ ซึ่งสามารถตอบโจทยความตองการของลูกคา และรักษาลูกคาใหอยูกับบริษัทได
ในระยะยาว ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอบัตรสปอต เดอะวันการดในภาพรวมอยูในระดับสูง
โดยการรวมบัตรสปอต รีวอรด การด และบัตรเดอะวันการดไวในบัตรเดียวทําใหสะดวกตอการพกพา
และใชงานเปนประเด็นที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของบัตร
สปอต เดอะวันการด ความภักดีของกลุมตัวอยางที่มีตอบัตรสปอต เดอะวันการด ในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยาง รูสึกไววางใจในสินคาและบริการของบริษัท ซึ่งถือเปนความภักดี
ในดานทัศนคติ มีคะแนนความภัก ดีม ากที่สุด และรองลงมาคือ กลุม ตัวอยางจะซื้อสินคาหรือ
ใชบริการผานบัตรสปอต เดอะวันการดมากขึ้น ซึ่งถือเปนความภักดีในดานพฤติกรรม
5.2 วงศิยา ประเสริฐศิลป (2548) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารความสัมพันธกับลูกคา
และความภักดีในธุรกิจบริการ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) วัตถุประสงค กระบวนการ กลวิธี
รวมทั้งการประเมินผลการบริหารความสัมพันธกับลูกคาของธุรกิจบริการ 2) ความสัมพันธระหวาง
การรับรูกลวิธีการสรางความสัมพันธกับลูกคา กับการรับรูถึงความพยายามขององคกรในการสราง
ความสัมพันธกับลูกคา 3) ความสัมพันธระหวางการรับ รู กลวิธี การสรางความสัมพันธกับลูกคา
กับความพึงพอใจตอความสัมพันธที่องคกรมีตอลูกคา 4) ความสัมพันธระหวางการรับรูกลวิธีการสราง
ความสัมพันธกับลูกคา กับความภักดีของลูกคาที่มีตอธุรกิจบริการ 5) ความสัมพันธระหวางการรับรู
ถึงความพยายามขององคกรในการสรางความสัมพันธกับลูกคา กับความพึงพอใจตอความสัมพันธ
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ที่องคกรมีตอลูกคา 6) ความสัมพันธระหวางการรับรูถึงความพยายามขององคกรในการสรางความ
สัมพันธกับลูกคา กับความภักดีของลูกคาที่มีตอธุรกิจบริการ และ 7) ความสัมพันธระหวางความ
พึงพอใจตอความสัมพันธที่องคกรมีตอลูกคากับความภักดีของลูกคาที่มีตอธุรกิจบริการ โดยเลือก
ศึกษา 2 ธุรกิจบริการคือ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
จํากัด (มหาชน) ใชวิธีก ารวิจัย 2 รูปแบบคือ การสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview)
ตัวแทนธุรกิจบริการดังกลาวและการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุม
ตัวอยางที่เ ป นลูก คาผูใชบ ริการของบัตรเครดิต KTC และระบบโทรศัพทเ คลื่อนที่ AIS ซึ่ง ได
ตั้งสมมติฐานในการศึกษาไว 6 ขอคือ
1) การรับรูกลวิธีการสรางความสัมพันธกับลูกคาของธุรกิจบริการมีความสัมพันธในทางบวก
กับการรับรูถึงความพยายามขององคกรในการสรางความสัมพันธกับลูกคา
2) การรับรูกลวิธีการสรางความสัมพันธกับลูกคาของธุรกิจบริการมีความสัมพันธในทางบวก
กับความพึงพอใจตอความสัมพันธที่องคกรมีตอลูกคา
3) การรับรูกลวิธีการสรางความสัมพันธกับลูก คามีความสัมพันธในทางบวกกับความภัก ดี
ของลูกคาที่มีตอธุรกิจบริการ
4) การรับรูถึงความพยายามขององคก รในการสรางความสัมพันธกับลูกคามีความสัมพันธ
ในทางบวกกับความพึงพอใจตอความสัมพันธที่องคกรมีตอลูกคา
5) การรับรูถึงความพยายามขององคก รในการสรางความสัมพันธกับลูกคามีความสัมพันธ
ในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มีตอธุรกิจบริการ
6) ความพึงพอใจตอความสัมพันธที่องคกรมีตอลูกคามีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดี
ของลูกคาที่มีตอธุรกิจบริการ
ผลการวิจัยพบวา องคกรทั้งสองมีกระบวนการการบริหารลูกคาสัมพันธ 5 ขั้นตอน คือ
1) กําหนดวัตถุประสงค 2) กําหนดกลุมเปาหมาย 3) กําหนดกลวิธแี ละชองทางการสื่อเพื่อสรางความ
สัมพันธ 4) ตรวจสอบคุณภาพความสัมพันธ และ 5) ประเมินผล เชนเดียวกัน ผลจากการวิจัย
เชิงสํารวจพบวา การรับรูกลวิธีการสรางความสัมพันธ การรับรูถึงความพยายามขององคกรในการ
สรางความสัมพันธกับลูกคา ความพึงพอใจตอความสัมพันธที่องคกรมีตอลูกคา และความภักดีของ
ลูกคามีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
5.3 สุณิสา ผองผล (2555) ทําการศึก ษาวิจัยเรื่อง “การรับ รู ความพึง พอใจ และความภักดี
ตอบัตรทรูการด ของลูกคาบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรทรูการดของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
2) ศึกษาการรับรูสิทธิประโยชน ของบัตรทรูการด ของลูกคาบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
3) ศึกษาความพึงพอใจตอบัตรทรูการด ของลูกคาบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ
4) ศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยใชวิธีการศึกษาวิจัย
2 รูปแบบคือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (InDepth Interview) กับผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานบัตรทรูการด 2) การวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการสํารวจ
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ดานการรับรู ความพึงพอใจ และความภักดี กับลูกคาผูถือบัตรทรูการด ในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 400 ชุด
ผลการวิจัยพบวา บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ใชวิธีการบริหารความ
สัมพันธกับ ลูก คาผานสิทธิประโยชนบัตรทรูการด เพื่อตองการสรางคุณคาทางจิตใจใหกับลูกคา
และศึกษาเรียนรู Lifestyleของลูกคา เพื่อนํามาปรับปรุงสิทธิประโยชนใหตรงกับความตองการของ
ลูกคามากยิ่งขึ้น ตามแนวคิดและทฤษฎีของการบริหารลูกคาสัมพันธ โดยบริษัทเปนผูสงมอบใหกับ
ลูกคาที่ใชสินคาและบริการของบริษัท โดยมียอดคาใชจาย และระยะเวลาการใชงานตามเกณฑ
ที่กําหนด ในสวนของลูก คาบัตรทรูก ารด มีก ารรับ รู สิท ธิป ระโยชนของบัตรโดยรวมอยู ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งมีความพึงพอใจตอสิทธิประโยชนของบัตรอยูในระดับสูง สวนความพึงพอใจตอบัตร
ทรูการดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และมีความภักดีโดยรวมตอบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) อยูในระดับปานกลาง
5.4 อภิณหพันธุ ชางเขียนดี (2553) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารความสัมพันธกับลูกคา
และความภักดีของธนาคารกสิก รไทย จํากัด (มหาชน)” มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษา
1) ศึก ษาการบริห ารความสัมพันธกับ ลูก คาของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 2) ศึก ษา
ความสัมพันธระหวางการรับรูการบริหารความสัมพันธกับลูกคากับความพึงพอใจของลูกคา 3) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางการรับรูการบริหารความสัมพันธกับลูกคากับความภักดีของลูกคา 4) ศึกษา
ความสัมพันธ ร ะหวางความพึงพอใจของลูก คากับ ความภัก ดีของลูก คา โดยใชวิธีก ารศึก ษาวิจัย
2 รูปแบบ คือ การสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารความสัมพันธกับลูกคา
ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และการวิจัยเชิงสํารวจกับกลุมตัวอยางที่เปนลูกคาบัญชีเงิน
ฝากของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งชายและหญิงอายุ
ระหวาง 20-50 ป โดยเปดใชบัญชีเงินฝากมาแลวตั้งแต 1 ปขึ้นไป และมีธุรกรรมกับธนาคารตั้งแต
1 ครั้งตอเดือน ซึ่งไดตั้งสมมติฐานในการศึกษาไว 3 ขอคือ
1) การรับรูการบริหารความสัมพันธกับลูกคามีความสัมพันธกันในทางบวกกับความพึงพอใจ
ของลูกคา
2) การรับรูการบริหารความสัมพันธกับลูกคามีความสัมพันธกันในทางบวกกับความภักดีของ
ลูกคา
3) ความพึงพอใจของลูกคามีความสัมพันธกันในทางบวกกับความภักดีของลูกคา
ผลการวิจัยพบวา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใชวิธีการบริหารความสัมพันธกับ
ลูกคาเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาตามหลักการ แนวคิด และทฤษฏีของการบริหารความสัมพันธ
กับลูกคา ผลจากการวิจัยเชิงสํารวจพบวา การรับรูการบริหารความสัมพันธกับลูกคา ความพึงพอใจ
ของลูกคา และความภักดีของลูกคา มีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิต
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ในสว นของงานวิ จั ย ที่ เ กี่ย วขอ งนี้ ผูวิ จั ย ได เ ลื อกงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกับ การสร า ง
ความสัมพันธกับลูกคาในเชิงของการบริหารความสัมพันธกับลูกคาของธุรกิจบริการ เปนการวิจัยที่
มีการศึกษาการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) เชนเดียวกับงานวิจัยจุลนิพนธเลมนี้ ซึ่งผูวิจัยนํามาศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ
คําถาม ทั้งคําถามสําหรับการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหารของบริษัท
แครอท รีวอรดส จํากัด รวมถึงคําถามสําหรับการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) และ
คําถามสําหรับแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการ
ลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุตั้งแต
18-35 ป ตลอดจนการวิเคราะห การอภิปรายผล และเปนขอเสนอแนะใหกับงานวิจัยเรื่อง “การสราง
ความสัมพันธกับลูกคาผานโปรแกรมลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษา แครอท รีวอรดส”
ซึ่งจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของรวมทั้งงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวกับการสรางความสัมพันธ
กับลูกคาในเชิงของการบริหารความสัมพันธกับลูกคาของธุรกิจบริการ เชน การรับรูกลวิธีการสราง
ความสัมพันธกับลูกคาในธุรกิจบริการมีความสัมพันธในทางบวกกับความพึงพอใจและความภักดีของ
ลูกคา และความพึงพอใจของลูกคามีความสัมพันธกันในทางบวกกับความภักดีของลูกคา ดังนั้นผูวิจัย
จึงไดนํามาเปรียบเทียบในการตั้งคําถามถึงความภักดีของลูกคาที่มีความพึงพอใจตอการบริหารลูกคา
สัมพันธผานโปรแกรมลูกคาสัมพันธแครอท รีวอรดส กับกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท
มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุ
ตั้งแต 18-35 ป และไดนํามาสูการตั้งสมมติฐานการวิจัยที่ผูวิจัยไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความ
พึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส กับความภักดีของลูกคาที่มีตอ
บัตรแรบบิท ไดวา ความพึง พอใจของลูกคาที่มีตอสิท ธิป ระโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
มีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

การศึก ษาวิจัย เรื่อง “การสรางความสัม พันธกับ ลูก คา ผานโปรแกรมลูก คาสัม พัน ธ
กรณีศึกษา แครอท รีวอรดส” โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธ
ผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 2) ศึกษาการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท
รีวอรดส 3) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิท ธิป ระโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
4) ศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังตอไปนี้
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitive Research)
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1.1 การบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส
โดยผูวิจัยไดทําไดการทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณ
แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหารของบริษัท แครอท รีวอรดส เพื่อทราบถึงแนวคิดการ
บริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส
1.1.1 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
การทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณแบบเชิงลึก
(In-Depth Interview) กับคุณจันทิมันต รุงแสง ตําแหนง CRM Operations Manager บริษัท
แครอท รีวอรดส จํากัด เพื่อทราบถึงแนวคิดการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส
2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
เก็บรวบรวมขอมูลจากสื่อออนไลนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารลูกคาสัมพันธ
ผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส
1.1.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1) แบบสัมภาษณ เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณแบบเชิง
ลึก (In-Depth Interview)
โดยในการทราบถึงแนวคิดการบริหารลูกคาสัมพันธสัมพันธผ านโปรแกรมแครอท
รีวอรดส ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ วิทยา ดานธํารงกูลและพิภพ อุดร (2547) ที่ไดจําแนกองคประกอบ
ของการบริหารลูกคาสัมพันธ ที่ประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลัก ที่สามารถอธิบายไดดวยตนแบบ
(Model) ที่เรียกงายๆวา เดียร (DEAR) ประกอบดวย การสรางฐานขอมูลลูกคา (Database) การใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic) การกําหนดโปรแกรมเพื่อการสรางความสัมพันธ (Action) และ
การเก็บรักษาลูกคา (Retention) มาเปนกรอบแนวทางในการตั้งคําถาม เพื่อประกอบการสัมภาษณ
แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อใหทราบถึงแนวคิดการบริหารลูกคาสัมพันธผ านโปรแกรม
แครอท รีวอรดส ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

2
1.1) ขอมูลทั่วไปขององคกร
1.1.1) ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทแครอท รีวอรดส
1.1.2) วัตถุป ระสงคในการจัดตั้งบริษัทแครอท รีวอรดสและทําโปรแกรม
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แครอท รีวอรดส

1.1.3) ความทาทายของบริษัทแครอท รีวอรดส
1.1.4) สถานการณปจจุบันของบริษัทแครอท รีวอรดส
1.1.5) ปญหาของบริษัทแครอท รีวอรดส
1.1.6) กลุมเปาหมายหลักของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
1.1.7) การแบงกลุมลูกคาของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
1.1.8) ชองทางการเขาถึงลูกคาของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
1.1.9) ความแตกตางจากโปรแกรมสะสมคะแนนอื่นๆ
1.1.10) คูแ ขงของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
1.1.11) หนวยงานที่ดูแลในเรื่องของการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรม

แครอท รีวอรดส
1.1.12) ปญ หาในการทําการบริห ารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท
รีวอรดส
1.1.13) แนวโนม การทําการบริห ารลูก คาสัม พันธผานโปรแกรมแครอท
รีวอรดส ในอนาคต
1.2) การบริหารลูกคาสัมพันธ
1.2.1) การสรางฐานขอมูลลูกคา (Database)
- การเก็บฐานขอมูลลูกคาของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
1.2.2) การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic)
- เทคโนโลยีที่เขามาชวยในการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรม
แครอท รีวอรดส
- วิธีการสื่อสารและชองทางการสื่อสารใหลูกคารับรูถึงสิทธิประโยชน
ของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
1.2.3) การกําหนดโปรแกรมเพื่อการสรางความสัมพันธ (Action)
- สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
- เกณฑในการตั้งสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
- กิจ กรรมที่จัดขึ้นเพื่อสรางความสัมพันธกับ ลูก คาผานโปรแกรม
แครอท รีวอรดส
1.2.4) การเก็บรักษาลูกคา (Retention)
- การประเมินผลการบริห ารลูก คาสัม พันธผานโปรแกรมแครอท
รีวอรดส
- การเก็บขอมูลผลตอบรับของลูกคาของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
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2) การจดบันทึก เพื่อชวยใหผูวิจัยสามารถบันทึกประเด็นรายละเอียดที่นาสนใจและ
สามารถสรุปใจความสําคัญของผูใหสัมภาษณไดอยางครบถวน
3) เครื่องบันทึกเสียง เพื่อชวยในการบันทึกขอมูลจากผูใหสัมภาษณ ทําใหไดขอมูล
ครบถวน ซึ่งจะทําใหผูวิจัยสะดวกในการนําขอมูลมาใชในการศึกษาวิจัยควบคูกับการจดบันทึก
4) การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล
ผูวิ จั ย ได ทํา การวิ เ คราะห ข อมู ล จากผลการสั ม ภาษณ แ บบเชิ ง ลึ ก (In-Depth
Interview) โดยเก็บรวบรวมจากแหลง ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเปนแหลงขอมูลบุคคล
และเก็บรวบรวมจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเปนแหลงขอมูลจากสื่อออนไลน
โดยใชแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ มาเปนกรอบในการวิเคราะหแตละประเด็นที่ศึกษา
การนําเสนอขอมูล จะเสนอในรูป แบบการวิเ คราะหเชิง พรรณนา (Descriptive
Analysis) เพื่อแสดงใหเห็นถึงการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส
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1.2 การรับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
โดยผูวิจัยไดทําการทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณ
แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียน
และใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุตั้งแต 18-35 ป
เพื่อใหท ราบถึง การรับ รูและความพึง พอใจของลูก คาที่มีตอ สิท ธิป ระโยชนของโปรแกรมแครอท
รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
1.2.1 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
แหลง ขอมูล ปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการทําวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative
Research) ดวยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง ผูเปน ลูก คาที่
ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิ ป ระโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา
2 อยาง และมีอายุตั้งแต 18-35 ป
1.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท
รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุตั้งแต 18-35 ป จํานวน 20 คน
1.2.3 การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) อาศัยอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชตามเกณฑกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทําการกําหนดไว จํานวน 20 คน
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1.2.4 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1) แบบสัมภาษณ เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณแบบเชิง
ลึก (In-Depth Interview)
แนวคําถามประกอบการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) มีดังนี้
1.1) การรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
โดยในการวัดการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท
รีวอรดส ผูวิจัยได ใชแนวคําถามสิท ธิป ระโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 8 ขอ (Carrot
Rewards 2556) ดังนี้
- การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสวนลดหรือสินคาในเครือบีทีเอสกรุป
- การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนบัตรสมนาคุณที่หางสรรพสินคา รานคา และ
โรงภาพยนตรที่รวมรายการ
- การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนเงินบริจาคใหแกการกุศล
- การกดคูปองที่ตูคูปองแครอท เพื่อรับสวนลดรานอาหารและเครื่องดื่ม
- การกดคูปองที่ตูคูปองแครอท เพื่อรับสวนลดสถานที่ใหความบันเทิง
- การกดคูปองที่ตูคูปองแครอท เพื่อรับสวนลดสินคาหรือบริการอื่นๆ
- กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดส เพื่อสงเสริมการขาย เชน กิจกรรม
Speed up Carrot Point กิจกรรม กด ลุน บิน เปนตน
- กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดส ในแฟนเพจเฟสบุค ไดแก กิจกรรม
Carrot Day
รวมถึงแนวคิดของ Assael (2004, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548:
62-63) ที่กลาวถึงกระบวนการรับรูของผูบริโภคไววา เริ่มตนจากการเลือกรับขอมูล (Selection) การ
จัดระเบียบขอมูล (Organization) และการตีความหมาย (Interpretation)
จากนั้นผูวิจัยไดนําแนวคําถามสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ มาเปนกรอบแนวทางในการตั้งคําถาม โดยใหผูใหสัมภาษณตอบถึงการ
รับรูสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส วา ทราบหรือไมทราบ อยางไร เพื่อใหทราบถึงการ
รับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ซึ่งมีแนวคําถาม ดังตอไปนี้
1.1.1) ลูกคารับรูถึงสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดสเกี่ยวกับการ
แลกคะแนนสะสมไดอยางไร ผานชองทางไหนบาง
1.1.2) ลูก คา รูห รือ ไม ว าโปรแกรมแครอท รี วอรด ส มอบสิท ธิป ระโยชน
เกี่ยวกับการแลกคะแนนสะสมอะไรใหแกลูกคาบาง
1.1.3) ลูกคารับ รูถึง สิท ธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดสเกี่ยวกับ
คูปองสวนลดจากตูคูปองไดอยางไร ผานชองทางไหนบาง
1.1.4) ลูก คา รูห รือ ไม ว าโปรแกรมแครอท รี วอรด ส มอบสิท ธิป ระโยชน
เกี่ยวกับคูปองสวนลดจากตูคูปองอะไรใหแกลูกคาบาง
1.1.5) ลูกคารับ รูถึง สิท ธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดสเกี่ยวกับ
กิจกรรมสําหรับสมาชิกแครอท รีวอรดสไดอยางไร ผานชองทางไหนบาง
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1.1.6) ลูก คา รูห รือ ไม ว าโปรแกรมแครอท รี วอรด ส มอบสิท ธิป ระโยชน
เกี่ยวกับกิจกรรมสําหรับสมาชิกแครอท รีวอรดสอะไรใหแกลูกคาบาง
1.1.7) ลูกคาคิดวาชองทางไหนสะดวกในการรับขาวสารสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส เพราะอะไร
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1.2) ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
โดยในการวัดความพึงพอใจของลูก คา ที่มีตอสิท ธิประโยชนของโปรแกรม
แครอท รีวอรดส ผูวิจัยไดใชแนวคําถามสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 8 ขอ (Carrot
Rewards 2556) เชนเดียวกับการรับรู และไดใชแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 341-343)
ที่ไดกลาววา ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจหรือผิดหวังจากการ
เปรียบเทียบผลหรือการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑกับความคาดหมายของลูกคา จะเห็นไดวาจุดสําคัญ
คือ การปฏิบัติง านของผลิตภัณฑกับความคาดหมาย ถาการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑไมถึงความ
คาดหมายลูกคาจะไมพอใจ ถาการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑเทากับความคาดหมายลูกคาก็พอใจ ถา
การปฏิบัติงานของผลิตภัณฑสูงเกินความคาดหมายลูกคาก็จะพอใจหรือยินดีเปนอยางยิ่ง รวมไปถึง
แนวคิดของ Oliver (อางถึงใน สมวงศ พงศสถาพร และสุนทร เลาหพัฒนวงศ 2551: 116) ที่ไดสรุป
นิยามความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ คือ การตอบสนองตอความอิ่มอกอิ่มใจของ
ลูกคา ซึ่งมาจากการตัดสินวาคุณสมบัติของผลิตภัณฑหรือบริการนั้นๆ ไดมอบระดับความอิ่มอกอิ่มใจ
ที่ไดจากการใชบริการนั้นๆ รวมถึงระดับความอิ่มอกอิ่มใจที่มากกวาหรือต่ํากวาความคาดหวังไวดวย
จากนั้นผูวิจัยไดนําแนวคําถามสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ มาเปนกรอบแนวทางในการตั้งคําถาม โดยใหผูใหสัมภาษณตอบถึง
ความพึงพอใจในสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส วา มีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด
อยางไร เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
ซึ่งมีแนวคําถาม ดังตอไปนี้
1.2.1) ลูกคาเคยรับสิทธิประโยชนในการแลกคะแนนอะไรบางผานโปรแกรม
แครอท รีวอรดส และมีความคิดเห็นอยางไร
1.2.2) ลูกคาเคยใชสิทธิประโยชนในการกดคูปองจากตูค ูปองแครอทอะไรบาง
ผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส และมีความคิดเห็นอยางไร
1.2.3) ลูก คาเคยเขา รวมกิจ กรรมที่จัด ขึ้นของโปรแกรมแครอท รีวอรด ส
หรือไม หากเคย มีความคิดเห็นอยางไร
1.2.4) ลูก คาเห็ น วาโปรแกรมแครอท รีวอรดส ควรมอบสิท ธิ พิเ ศษอะไร
เพิ่มเติมอีก เพราะเหตุใด
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1.3) ความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
โดยในการวัดความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท ผูวิจัยมุงวัดถึงความภักดี
ของผูใหสัมภาษณในดานทัศนคติ และความตั้ง ใจมีพฤติกรรม ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิดของ Aaker
(1991, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 79) ที่ไดวางแผนวาการวัดความภักดีตอตราสินคาของ
ผูบริโภคทั้งทางดานอารมณและความรูสกึ ของผูบริโภค จากองคประกอบ 4 ดาน ไดแก 1) วัดจากการ
ที่ลูกคาคํานึงถึงคุณคาที่ตองเสียไปจากการเปลี่ยนไปใชตราสินคาอื่น (Switching cost) 2) วัดจาก
ความพึงพอใจ (Satisfaction) 3) วัดจากความชอบ (Liking of the brand) และ4) วัดจากความ
ผูกพัน (Commitment) และแนวคิดของ Zeithaml, Berry and Parasuraman (1996, อางถึงใน
วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 82-83) ไดนําเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดพฤติกรรมในบริบท
ตางๆของธุรกิจบริการ ซึ่งแนวคิดนี้สามารถนํามาใชวัดความภักดีในดานพฤติกรรมของผูบริโภคไดวามี
มากนอยเพียงใด ซึ่งประกอบดวยความตั้งใจ 4 ดาน ไดแก 1) ความตั้งใจบอกตอ (Word-of-mouth
communications) 2) ความตั้งใจซื้อ (Purchase intention) ความตั้งใจอันเกิดจากความออนไหว
ตอปจจัยดานราคา (Price sensitivity) และ4) ความตั้งใจวากลาวติเตียน (Complaining behavior)
จากนั้นผูวิจัยไดนําแนวคิด และทฤษฎีที่เ กี่ยวของ มาเปนกรอบแนวทางใน
การตั้งคําถาม โดยใหผูใหสัมภาษณตอบถึงความภักดีตอบัตรแรบบิททั้งในดานทัศนคติ และความ
ตั้งใจมีพฤติกรรม วา มีความเห็นดวยมากนอยเพียงใด อยางไร เพื่อทราบถึงความภักดีของลูกคาที่มี
ตอบัตรแรบบิท ซึ่งมีแนวคําถาม ดังตอไปนี้
1.3.1) สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคารูสึกอยางไร
ตอ บั ต รแรบบิ ท เพราะอะไร (เช น ไว ว างใจและเชื่ อ มั่ น ผู ก พั นและใกล ชิ ด เป น เหมือ นเพื่ อ น
หรือเสียดายหากไมไดเปนลูกคาบัตรแรบบิท เปนตน)
1.3.2) สิท ธิป ระโยชน ของโปรแกรมแครอท รีวอร ดส ทํ าใหลู ก คาใชจา ย
ผานบัตรแรบบิทมากขึ้นหรือไม เพราะอะไร
1.3.3) สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูก คานําคูปอง
ไปใชมากขึ้นหรือไม เพราะอะไร
1.3.4) สิ ท ธิ ป ระโยชนข องโปรแกรมแครอท รี ว อร ด ส ทํ า ใหลู ก ค าเลื อ ก
เดินทางบีทีเอสกอนการเดินทางอื่นๆหรือไม เพราะอะไร
1.3.5) สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคาเลือกใชบัตร
แรบบิทกอนการใชบัตรแทนเงินสดอื่นๆกอนเสมอหรือไม เพราะอะไร
1.3.6) สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคาอยากชักชวน
เพื่อนใหมาใชงานบัตรแรบบิทหรือไม เพราะอะไร
1.3.7) ลู ก คา เคยพูด ถึ ง สิ่ ง ดี ๆ ที่ ไ ด รั บ จากการใช ง านสิ ท ธิป ระโยชน ข อง
โปรแกรมแครอท รีวอรดส ใหเพื่อนฟงหรือไม อยางไร
1.3.8) หากมีบัตรที่ใหขอเสนอดีกวาบัตรแรบบิทลูกคาจะเปลี่ยนไปใชบัตรนั้น
หรือไม เพราะอะไร
1.3.9) ลูกคาเคยมีปญหาจากการใชงานบัตรแรบบิทหรือสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส แลวรองเรียนกับบริษัทหรือไม อยางไร
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2) การจดบันทึก เพื่อชวยใหผูวิจัยสามารถบันทึกประเด็นรายละเอียดที่นาสนใจและ
สามารถสรุปใจความสําคัญของผูใหสัมภาษณไดอยางครบถวน
3) เครื่องบันทึกเสียง เพื่อชวยในการบันทึกขอมูลจากผูใหสัมภาษณ ทําใหไดขอมูล
ครบถวน ซึ่งจะทําใหผูวิจัยสะดวกในการนําขอมูลมาใชในการศึกษาวิจัยควบคูกับการจดบันทึก
4) การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล
ผูวิ จั ย ได ทํา การวิ เ คราะห ข อมู ล จากผลการสั ม ภาษณ แ บบเชิ ง ลึ ก (In-Depth
Interview) โดยเก็บรวบรวมจากแหลง ขอมูลปฐมภู มิ (Primary Data) ซึ่งเปนแหลงขอมูลบุคคล
และใชแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ มาเปนกรอบในการวิเคราะหแตละประเด็นที่ศึกษา
การนําเสนอขอมูล จะเสนอในรูป แบบการวิเ คราะหเชิง พรรณนา (Descriptive
Analysis) เพื่อแสดงใหเห็นถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มตี อสิทธิประโยชนของโปรแกรม
แครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
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2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
โดยผู วิ จั ย ได ทํ า ได ก ารทํ า วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ด ว ยการ
เก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยาง ผูเ ปนลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียน
และใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุตั้งแต 18-35 ป
เพื่อใหท ราบถึง การรับ รูและความพึง พอใจของลูก คาที่มีตอ สิท ธิป ระโยชนของโปรแกรมแครอท
รีวอรดส และความภักดีของลูกคาทีม่ ีตอบัตรแรบบิท
2.1 การรวบรวมขอมูล
ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เรื่องการ
รับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และเรื่องความ
ภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท จากกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียน
และใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุตั้งแต 18-35 ป
อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2-4
2.2 ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิ
ประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุตั้งแต 18-35 ป อาศัยอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร
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2.3 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ผูวิจัยนําจํานวนประชาการดังกลาวไปคํานวณเพื่อกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ จ ะใช
ในการวิจัยครั้งนี้ ตามสูตรของ Yamane (วิเชียร เกตุสิงห 2537, อางถึงใน ธัญวดี บัลลังกสุข 2554:
31) โดยกําหนดคาความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไมเกิน 5% จากสูตร
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N คือ ขนาดของประชากร
n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง
e คือ ความคลาดเคลื่อนของการตัวอยาง

ซึ่ง จากจํานวนประชากรที่ ม ากกว า 100,000 คน สามารถคํา นวณได จํานวนของ
กลุมตัวอยาง 400 คน
จากสูตรสรุปไดวาจํานวนประชากรที่มากกวา 100,000 คน สามารถคํานวณจํานวนของ
กลุมตัวอยางได 400 คน แตผูวิจัยลดจํานวนของกลุมตัวอยางเหลือ 200 คน เนื่องจากผูวิจัยไดเพิ่ม
ในสวนของการสัม ภาษณ แบบเชิง ลึก (In-Depth Interview) กับ ลูก คา เพื่อที่จ ะไดท ราบความ
ตองการและความรูสึกที่แทจริงของลูกคาบัตรแรบบิท
2.4 วิธีการสุมตัวอยาง
ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) ทั้งแบบ
ใชทฤษฎีความนาจะเปน (Probability Sampling) และแบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (NonProbability Sampling) ดังนี้
2.4.1 สุมสถานีรถไฟฟาที่จะศึกษา
ผูวิจั ยไดพิ จ ารณาเลือ กสถานีบี ทีเ อส โดยผูวิ จัย เจาะจงเลือ กเฉพาะ 10 สถานี
บีทีเอสที่มีผูใชบริการสูงสุดตอวัน ไดแก สยาม อโศก หมอชิต อนุสาวรียชัยสมรภูมิ ศาลาแดง ออนนุช
ชิดลม พญาไท แบริ่ง และพรอมพงษ (บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2556)
2.4.2 สุมกลุมตัวอยางที่จะศึกษา
ผูวิจัยไดสุมตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ดวยการเลือกสถานี
บีทีเ อสโดยการเลือกเฉพาะ 10 สถานีบีทีเ อสที่มีผูใชบ ริก ารสูงสุดตอวัน หลัง จากนั้นใชวิธีเ ลือก
กลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) ซึ่งจากกลุมตัวอยาง 200 คน จึงไดจํานวนสถานีบีทีเอส
และจํานวนกลุมตัวอยาง ดังนี้
- สถานีสยาม
จํานวน 20 คน
- สถานีอโศก
จํานวน 20 คน
- สถานีหมอชิต
จํานวน 20 คน
- สถานีอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
จํานวน 20 คน
- สถานีศาลาแดง
จํานวน 20 คน
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- สถานีออนนุช
จํานวน 20 คน
- สถานีชิดลม
จํานวน 20 คน
- สถานีพญาไท
จํานวน 20 คน
- สถานีแบริ่ง
จํานวน 20 คน
- สถานีพรอมพงษ
จํานวน 20 คน
2.5 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ผูวิจัยใชสําหรับ เก็บ ขอมูล จากกลุม ตัวอยาง ผูเ ปน ลูก คาที่ใชบัตรแรบบิท
มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุ
ตั้งแต 18-35 ป คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใชแบบสอบถามประเภทปลายปด (Closeended Question) เปนสําคัญ โดยแบงโครงสรางของคําถามออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1: คําถามเกี่ยวกับขอมูลของผูใชงาน
สวนที่ 2: คําถามเกี่ยวกับการรับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส
สวนที่ 3: คําถามเกี่ยวกับความภักดีตอบัตรแรบบิท
2.6 การวัดตัวแปรและเกณฑการใหคะแนน
2.6.1 การรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
ผูวิจัยใหผูตอบแบบสอบถามระบุถึง การรับ รูเกี่ยวกับสิท ธิป ระโยชนของโปรแกรม
แครอท รีวอรดส โดยใหผูตอบแบบสอบถามตอบวาทราบหรือไมทราบ โดยใชมาตรฐานการวัดแบบ
Nominal Scales ซึ่งใชแนวคําถามสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 8 ขอ (Carrot
Rewards 2556) ดังนี้
1) การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสวนลดหรือสินคาในเครือบีทีเอสกรุป
2) การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนบัตรสมนาคุณที่หางสรรพสินคา รานคา และโรง
ภาพยนตรที่รวมรายการ
3) การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนเงินบริจาคใหแกการกุศล
4) การกดคูปองที่ตูคูปองแครอท เพื่อรับสวนลดรานอาหารและเครื่องดื่ม
5) การกดคูปองที่ตูคูปองแครอท เพื่อรับสวนลดสถานที่ใหความบันเทิง
6) การกดคูปองที่ตูคูปองแครอท เพื่อรับสวนลดสินคาหรือบริการอื่นๆ
7) กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดส เพื่อสงเสริมการขาย เชน กิจกรรม Speed
up Carrot Point กิจกรรม กด ลุน บิน เปนตน
8) กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดส ในแฟนเพจเฟสบุค ไดแก กิจกรรม Carrot
Day
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2.6.2 ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
ผูวิจัยใหผูตอบแบบสอบถามไดทําการวัดระดับความพึงพอใจที่มีตอสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส โดยใชแนวคําถามสิท ธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 8 ขอ
(Carrot Rewards 2556) เชนเดียวกับการรับรู โดยจะใหผูตอบแบบสอบถามระบุถึงความพึงพอใจใน
สิท ธิป ระโยชนของโปรแกรมแครอท รี วอรด ส วา มี ร ะดับ ของความพึง พอใจมากนอยเพี ยงใด
บนมาตรฐานการวัดแบบ Likert Scales ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
1 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด ไปจนถึงระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
หลังจากนั้นผูวิจัยจะนําผลการวิจัยที่ไดหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางแลว
มาแปลความหมายเปนระดับของความพึงพอใจ โดยมีเกณฑในการแปลความหมายขอมูล ดังนี้
เกณฑระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00
มีระดับความพึงพอใจในระดับ สูงมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20
มีระดับความพึงพอใจในระดับ สูง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40
มีระดับความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60
มีระดับความพึงพอใจในระดับ ต่ํา
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80
มีระดับความพึงพอใจในระดับ ต่ํามาก
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2.6.3 ความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
ในการวัดความภักดีในครั้งนี้ ผูวิจัยมุงวัดถึงความภักดีของผูตอบแบบสอบถามดาน
ทัศนคติ และความตั้งใจมีพฤติกรรม
โดยในการวัดความภักดีดานทัศนคติ ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ Aaker (1991, อางถึงใน
วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 79) มาประยุกตในการตั้งคําถาม เพื่อวัดวาการบริหารความสัมพันธกับ
ลูกคาผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส นี้ ลูก คามีความรูสึกเห็นดวยมากนอยเพียงใดตอแนวคําถาม
4 ขอ ดังตอไปนี้
1) สิทธิประโยชนของแครอท รีวอรดส ทําใหทานรูสึกไววางใจและเชื่อมั่นในบริการ
ของบัตรแรบบิท
2) สิทธิประโยชนของแครอท รีวอรดส ทําใหทานรูสึกผูกพันและมีความใกลชิดกับบัตร
แรบบิท
3) สิทธิประโยชนของแครอท รีวอรดส ทําใหทานรูสึกวาบัตรแรบบิทเปนเหมือนเพื่อน
ที่คุนเคย
4) สิทธิประโยชนของแครอท รีวอรดส ทําใหทานรูสึกเสียดาย หากไมไดเปนลูกคาของ
บัตรแรบบิท
ในสวนของการวัดความภักดีดานความตั้งใจมีพฤติกรรมของลูกคา ผูวิจัยไดนําแนวคิด
ของ Zeithaml, Berry and Parasuraman (1996, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 82-83)
เพื่อวัดวาการบริหารความสัมพันธกับลูกคาผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส นี้ ลูกคามีความรูสึกเห็น
ดวยมากนอยเพียงใด จากคําถามวัดความภักดีจากความตั้งใจมีพฤติกรรมทั้ง 4 ดาน ไดแก
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1) ความตั้งใจบอกตอ (Word-of-mouth communications)
1.1) ทานเต็มใจที่จะพูดถึงสิ่งดีๆที่ไดรับจากการใชงานสิทธิประโยชนของแครอท
รีวอรดส ใหผูอื่นฟง
1.2) สิทธิป ระโยชนของแครอท รีวอรดส ทําใหทานอยากชัก ชวนใหผูอื่นมา
ใชบริการบัตรแรบบิท
2) ความตั้งใจซื้อ (Purchase intention)
2.1) สิทธิประโยชนของแครอท รีวอรดส จะทําใหทานใชจายผานบัตรแรบบิทมาก
ขึ้น
2.2) สิทธิประโยชนของแครอท รีวอรดส จะทําใหทานกดคูปองจากตูคูปองแครอท
และนําไปใชมากขึ้น
2.3) สิทธิประโยชนของแครอท รีวอรดส จะทําใหทานเลือกใชบัตรแรบบิทจาย
แทนสิ่งอื่นๆ เชน เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต กอนเสมอ
2.4) สิท ธิป ระโยชนของแครอท รีวอรดส จะทําใหทานเลือกเดินทางโดยสาร
บีทีเอสกอนการเดินทางโดยสารอื่นๆ เสมอ
2.5) สิทธิประโยชนของแครอท รีวอรดส ทําใหทานรูสึก อยากใชจายผานบัตร
แรบบิทตอไปเรื่อยๆ
3) ความตั้งใจอันเกิดจากความออนไหวตอปจจัยดานราคา (Price sensitivity)
3.1) หากทานประสบปญหาเกี่ยวกับบัตรแรบบิทหรือสิทธิประโยชนของโปรแกรม
แครอท รีวอรดส ทานจะยังไมเปลี่ยนไปใชบริการบัตรแทนเงินสดของผูใหบริการรายอื่นทันที
3.2) สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหทานไมอยากเปลี่ยนไปใช
บริการบัตรแทนเงินสดของผูใหบริการรายอื่นหากไดขอเสนอที่ดีกวา
4) ความตั้งใจวากลาวติเตียน (Complaining behavior)
4.1) หากท านมีข อ เสนอแนะหรื อข อร องเรี ยนเกี่ย วกั บ บั ตรแรบบิท หรื อสิ ท ธิ
ประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทานพรอมจะบอกกลาวเพื่อใหบริษัทปรับปรุง
4.2) หากผู อื่ น มีค วามเข า ใจผิ ด เกี่ ย วกับ บั ต รแรบบิท หรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน ข อง
โปรแกรมแครอท รีวอรดส ทานจะแกไขความเขาใจผิดนั้นทันที
หลังจากนั้นผูวิจัยจะนําผลการวิจัยที่ไดหาคาเฉลี่ยความภักดีของกลุมตัวอยาง แลวมา
แปลความหมายเปนระดับของความภักดี โดยมีเกณฑในการแปลความหมายขอมูล ดังนี้
เกณฑระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับความภักดี
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00
มีระดับความภักดีในระดับ สูงมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20
มีระดับความภักดีในระดับ สูง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40
มีระดับความภักดีในระดับ ปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60
มีระดับความภักดีในระดับ ต่ํา
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80
มีระดับความภักดีในระดับ ต่ํามาก
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2.7 การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล
ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลมาประมวลผลดวยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for windows เพื่อประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลในลักษณะตางๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เพื่อแจก
แจกความถี่ (Frequency) หาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง การรับรูและความพึงพอใจ
ของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตร
แรบบิท
2) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานดวยคาสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อหาคา
ประสิทธิ์ส หสัม พันธร ะหวางคูของตัวแปร คือ ความพึง พอใจของลูก คาที่มีตอสิท ธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส กับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอ มูล
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การศึก ษาวิจัย เรื่อง “การสรางความสัม พันธกับ ลูก คา ผานโปรแกรมลูก คาสัม พัน ธ
กรณีศึกษา แครอท รีวอรดส” โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธ
ผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 2) ศึกษาการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท
รีวอรดส 3) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิท ธิป ระโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
4) ศึก ษาความภัก ดีของลูก คาที่มีตอบัตรแรบบิท ซึ่ง เปนการวิจัยทั้ง เชิง คุณภาพ (Qualitative
Research) ดวยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหารของบริษัท แครอท
รีวอรดส เพื่อทราบถึงการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส รวมถึงการสัมภาษณ
แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม ตัวอยาง เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคา
ที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท โดยผู
วิจัยสามารถประมวลผลการวิเคราะหขอมูล ไดดังตอไปนี้
1. ผลการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ
2. ผลการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ
3. ผลการวิเคราะหเชิงอนุมาน
1. ผลการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ
1.1 การบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส
โดยผูวิจัยทําการการสัมภาษณ แบบเชิง ลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหารของ
บริษัท แครอท รีวอรดส เพื่อทราบถึงแนวคิดการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส
จํานวน 1 ทาน คือ คุณจันทิมันต รุงแสง ตําแหนง CRM Operations Manager บริษัท แครอท
รีวอรดส จํากัด ซึ่งไดผลการวิจัยตามกรอบแนวคําถามที่ตั้งไวดวยรายละเอียด ดังตอไปนี้
1.1.1 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท แครอท รีวอรดส
“เปนบริษัท ที่ทํา Marketing program ให Rabbit Card ทําเกี่ยวกับ แตมสะสม
สําหรับผูถือบัตรแรบบิท”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
1.1.2 วัตถุประสงคในการจัดตั้งบริษัทแครอท รีวอรดส
“เหมือนบัตรเครดิตที่มีโปรแกรมสะสมคะแนนทั่วๆไป เพื่อจะใหลูกคาหันมาใชจาย
ผานบัตรแรบบิทมากขึ้น จึงมีการทํารีวอรดสและโปรแกรมทางการตลาดเพื่อจูงใจลูกคา และเพื่อสราง
คุณคาเพิ่มใหกับลูกคาที่ใชงานบัตรแรบบิท รวมถึงการมุงทํากําไรใหบริษัทดวยเชนกัน”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
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1.1.3 ความทาทายของบริษัทแครอท รีวอรดส
“ทํา อยา งไรให มีค นหัน มาใช จ ายผ า นบั ต รแรบบิท มากๆ ทํา การสะสมแตม ผ า น
โปรแกรมแครอท รีวอรดส และนําแตมมาแลกใช เพื่อสรางกําไรใหกับบริษัท”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
1.1.4 สถานการณปจจุบันของบริษัทแครอท รีวอรดส
“เริ่มทําในสวนของการสะสมแตม ประมาณเดือน พ.ค. ป 2555 มีสมาชิกแครอท
รีวอรดส ประมาณ 360,000 คน เปนคนที่ลงทะเบียนผานเว็ปไซต เปนสมาชิกเต็มรูปแบบ ประมาณ
240,000 คน อีกประมาณ 120,000 คน เปนสมาชิกที่ไปแตะที่ตูคูปอง เพื่อจะเอาคูปองสวนลด ยังไม
เคยเขาเว็ปไซตมาลงทะเบียน”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
1.1.5 ปญหาของบริษัทแครอท รีวอรดส
“จุดวางตูคูปองของเรา มีแค 60 จุด ทุกสถานีบีทีเอส ยกเวนสวนตอขยาย อาจไม
เพียงพอในการทําการตลาด เพราะจะไดแคกลุมลูกคาที่เดินทางบีทีเอส รวมถึงรานคาที่จะมารวมจัด
โปรแกรมอาจมองวายังไมมากพอ ไมคุมคาในการลงทุนรวม แตมีแพลนกําลังจะขยายจุดวางตูคูปอง
ตามตึกที่มีท างเชื่อมกับ บีทีเอส และตึกที่เปนจุดสังเกต เชน สยามพารากอน มาบุญครอง เปนตน
ภายในสิ้นปแพลนไววาจะเพิ่มใหไดประมาณ 120 จุด ณ ตอนนี้มี 80 จุด”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
1.1.6 แนวคิด วัตถุประสงคที่ทําโปรแกรมแครอท รีวอรดส
“วัตถุประสงคหลักเลย คือ เนนการทําใหคนหันมาใชจายผานบัตรแรบบิทมากขึ้น ให
ลูกคาใชคะแนนสะสม เพื่อใหทางแครอท รีวอรดส ไดขายแตม ใหลูกคากดคูปองผานตู เพื่อหารายได
จากการขายโฆษณาของตูคูปอง มุงทํากําไรใหบริษัท สวนวัตถุประสงครองคือ เปนอีกชองทางหนึ่งใน
การสนับสนุนบีทีเอส ในเรื่องของคะแนนสะสม และสรางคุณคาเพิ่มใหแกลูกคาที่ใชงานบัตรแรบบิท”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
1.1.7 กลุมเปาหมายหลักของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
“คนที่ถือบัตรแรบบิททุกประเภท และพวกที่ถือบัตรแรบบิทรวมที่มีก ารสะสมแตม
เชน บัตรแรบบิท ธนาคารกรุงเทพ แมคโดนัล แรบบิท เปนตน ในชวงแรกจะเนนกลุมบุคคลที่มีอายุ
ตั้งแต 18-35 ป เนื่องจากเปนกลุมเปาหมายหลักที่มีการใชงานโปรแกรมมากที่สุด”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
1.1.8 การแบงกลุมลูกคาของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
“แบ ง ตามอายุ ชว งแรกเราจะเน นในชว งอายุ 18-35 ป เพราะมีก ารใช ง านบั ต ร
ประเภทนักเรียน - นักศึกษา และบุคคลทั่วไปมากที่สุด รวมถึงเปนกลุมเปาหมายหลักที่มีการใชงาน
โปรแกรมมากที่สุดอีกดวย”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
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1.1.9 ชองทางการเขาถึงลูกคาของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
“เราจะใชข อ ความทางโทรศั พท (SMS) ส ง ขา วสารต างๆไปยั ง ลู ก คา มากที่ สุ ด
รองลงมาเปนการสงอีเมลลหาลูกคา เพื่อแนะนําขาวสารและโปรโมชั่นทุกเดือน แตเพิ่งเริ่มสงอีเมลล
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมา”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
1.1.10 แนวคิดในการทําการบริหารลูกคาสัมพันธ
1) การเก็บฐานขอมูลลูกคา (Database)
“มีเ ซิรฟเวอรในการเก็บ ฐานข อมู ล ลูก คา และนําขอมูล มาวิเ คราะห เพื่อจั ด
โปรโมชั่นตางๆสงไปใหลูกคา เปนการทําการตลาดอีกชองทางหนึ่ง คือ e- Marketing นั่นเอง”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
2) เทคโนโลยีที่เขามาชวยในการทํา CRM (Electronics)
“การเก็บแตม ใชซอฟตแวรหลักจากฐานขอมูลแมที่นิวซีแลนด สงขอมูลไปเก็บที่
ฐานขอมูลแมที่นิวซีแลนด เพื่อปองกันความผิดพลาดและการสูญหายของขอมูล”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
“การเก็ บ ข อ มู ล ลู ก ค า ใช ซ อฟต แ วร เ พื่ อ ช ว ยเหลื อ คอลเซ็ น เตอร โดยเป น
โปรแกรมแสดงขอมูลลูกคาที่โทรเขามา หากเปนเบอรที่ลงทะเบียนไวกับโปรแกรมแครอท รีวอรดส ก็
จะขึ้นประวัติสวนตัว และประวัติการใชงานของลูกคาคนนั้นๆ ปจจุบันมีคอลเซ็นเตอรประมาณ 6 คน
และมีลูกคาโทรเขามาประมาณ 120-150 คน ตอวัน”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
3) โปรแกรมสรางความสัมพันธ (Action)
“ก็จะมีสิทธิประโยชนตางๆ ที่ลูกคาจะไดรับจากโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไดแก
การสะสมคะแนนและการแลกคะแนนแครอท พอยท คูปองสวนลดฟรีตามรานคาที่ซื้อโฆษณาที่ตู
kioskแตละเดือน และกิจกรรมในแตละเดือน”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
“กิจกรรมออฟไลน มีการจัด Road show เพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับโปรแกรม
แครอท รีวอรดส ตามสถานีบีทีเอสและตึกที่อยูบริเวณใกลเคียง เพื่อชวยเหลือลูกคาในเรื่องของการ
ลงทะเบียน รวมทั้ง ลดปญหาและตอบขอสงสัยของลูก คา รวมถึงกิจกรรมผานตูคูป องแครอท ให
สมาชิกกดคูปองเพื่อรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมากมาย”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
“กิจกรรมออนไลน มีการกิจกรรมในแฟนเพจเฟสบุค เปนสื่อที่เปนการสื่อสาร
สองทาง ใหสมาชิกที่กดไลคแฟนเพจของแครอท รีวอรดส ไดรวมสนุก ชิงของรางวัล ติดตามขาวสาร
และอื่นๆ อีกมากมาย”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
“สวนกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม เปนกลุมคนอายุประมาณ 18-35 ป มี
แนวโนมการเขารวมกิจกรรมมากที่สุด”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
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4) การรักษาลูกคา (Retention)
“การประเมินผลการทําCRM เปนการประเมินผลการทํางานของแผนกบริการ
ลูกคา เปนการจบเคสแตละเคสของคอลเซ็นเตอร ในสวนของการลงทะเบียน จะตองทําใหคนสมัคร
ลงทะเบียนใหไดตามเปาหมาย ในสวนของการรับสาย จะตองรับสายภายในริงที่กําหนด และในสวน
ของการปดเคสแตละวัน ตองทําใหไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และยังมีการประเมินผลในเรื่องของ
สิทธิประโยชนในสวนตางๆ ก็จะมีในสวนของการสะสมคะแนน จะตองทําใหคนนําแตมมาแลกของให
ไดตามเปาหมายที่วางไว ในสวนของคูปอง มีการเก็บขอมูลวาลูกคามีการกดใชคูปองของรานคาหรือ
บริการใดมากที่สุด เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากยิ่งขึ้น ในสวนของการใชจายเงินผาน
บัตร จะตองทําใหลูกคาใชจายผานบัตรไดตามยอดที่ตั้งไว”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
“การเก็บขอมูลผลตอบรับของลูกคาในฐานขอมูล มีหนวยงานที่ทําการวิเคราะห
ธุรกิจ และหนวยงานที่ทําการวิเคราะหขอมูล หากอยากทราบขอมูลในสวนไหน ก็จะสามารถดึงมา
ใชไดตามตําแหนงหนาที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
1.1.11 ความแตกตางจากโปรแกรมลูกคาสัมพันธอื่นๆ
“แตกตางในเรื่องของสินคา และการทําแคมเปญ และยังมีลูกคาอยูในกลุมเล็กๆ มีผู
ถือบัตรแรบบิทแคหลักลาน จํากัดอยูไดแคผูใชงานในกรุงเทพมหานคร”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
1.1.12 คูแขงของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
“ในสวนของโปรแกรมและบัตร ไมมีคูแขง เนื่องจากบัตรแรบบิทเปนเดียวที่สามารถ
ใชจายในรานคารวมกับใชเดินทางบีทีเอสได ณ ตอนนี”้
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
“ในส ว นของการขายโฆษณา ก็ จ ะมี คู แ ข ง คื อ เว็ ป ไซต ที่ ป ริ้ น ท คู ป องฟรี เช น
coupon.com, street deal เปนตน ซึ่งถือเปนคูแขงทางการตลาดอีกทางหนึ่ง”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
1.1.13 สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
“ก็จะมีในเรื่องของการแลกคะแนนแครอท พอยท คูปองสวนลดฟรีตามรานคาที่ซื้อ
โฆษณาที่ตkู ioskแตละเดือน และกิจกรรมในแตละเดือน”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
“ปจจุบันมีพันธมิตรที่รวมสะสมคะแนนผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 4 รานคา
ดวยกัน ไดแก รานแมคโดนัล รานอื้ม…มิลค รานซีเคล็ท เรซีพี และโรงภาพยนตรในเครือเมเจอร ซีนี
เพล็กซ”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
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1.1.14 เกณฑในการตั้งสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
“ในสว นของการแลกคะแนนสะสม ช ว งแรกๆ เราจะเน น การประหยัด ต น ทุ น
เนื่องจากบริษัทเพิ่งเปดมาไดไมนาน และมีทุนนอย จึงเนนผลิตภัณฑของแครอทเอง ในสวนของคูปอง
มีการทําบารเทอรกับรานคาตางๆ อยาง 50% จายเงินสด อีก 50% จายเปนของ รวมถึงในชวงนี้เรามี
การทําการสํารวจความตองการของลูกคา เพื่อจัดทําสิทธิประโยชนออกมาใหตรงใจลูกคามากขึ้น ใน
สวนของกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมโดยมีของรางวัลเปนของสมนาคุณในเครือบีทีเอสกรุปเปนหลัก”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
1.1.15 วิธีการสื่อสารและชองทางการสื่อสารใหลูกคารับรูถึงสิทธิประโยชนของโปรแกรม
แครอท รีวอรดส
“มีก ารสื่อสารใหขอมูลกับ ลูก คาผานสื่อตางๆ ไดแก แครอท รีวอรดส แฟนเพจ
อินสตาแกรม สื่อในจุดที่คนสังเกตเห็นงาย สื่อโฆษณาในบีทีเอสและบนบีทีเอส อีเมลล ขอความทาง
โทรศัพท เว็ปไซต ตูคูปองแครอท โฆษณาผานรานคาพันธมิตร คอลเซ็นเตอร และพวงกับการโฆษณา
ของแรบบิท เนื่องจากแรบบิทจะใชสื่อหลักในการโฆษณา สวนแครอทมีตนทุนต่ํา จึงเนนในเรื่องของ
Volumeมากกวา”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
1.1.16 หนวยงานที่ดูแลในเรื่องของการทําการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท
รีวอรดส
“มี 2 สวน ไดแก Front end จะเปนคนดีลหาคอนแทคกับพันธมิตร และBack end
จะสานตองานจากหนาบาน รวมถึงในสวนของการดูแลลูกคาที่เปนสมาชิกแครอท รีวอรดสแลว เปน
การทํางานรวมกัน 3 แผนก คือ CRM Operation, IT และ Operation”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
1.1.17 ปญหาในการทําการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส
“ในสวนของเทคโนโลยี ระบบของการบริการลูกคายังไมนิ่ง หลายๆ อยางยังเปนการ
พิมพดวยมือ และการจดบันทึก ซึ่งในจุดนี้อยูในระหวางการเจรจากับบริษัทที่จะซื้อโปรแกรม ทําให
ซอฟตแวรที่ชวยเหลือการทํางานยังมีนอย”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
“ในสวนของลูกคา เนื่องจากระบบยังไมเสถียรจะมีลูก คาที่แตม หาย เชน ในชวง
มกราคม-มีนาคมที่ผานมา มีการโอนคะแนนสะสมจากหนูดวนพลัส มาเปนแครอท รีวอรดส มีลูก คา
บางคนที่มีคะแนนสะสมเยอะๆ ก็จะทําการโทรไปเตือนเพื่อใหโอนยายคะแนน และลูกคาบางรายที่ลืม
โอนคะแนนหลังปดรับการโอนไปแลว ก็จะแกปญหาเปนเคสไป”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
“จุดวางตูคูปอง มีแค 60 จุด ทุกสถานีบีทีเอสยกเวนสวนตอขยาย อาจไมเพียงพอใน
การทําการตลาด แตทางเรามีแพลนที่กําลังจะขยายจุดวางตูคูปอง ตามตึกที่มีทางเชื่อมกับบีทีเอส
และตึกที่เปนจุดสังเกต”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
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1.1.18 แนวโนมการทํา การบริหารลูกคา สัมพันธผา นโปรแกรมแครอท รีวอรดส ใน
อนาคต
“เร็วๆนี้จะมีการทําApplication เปนชองทางในการติดตอกับลูกคา เพื่อเปนอีกหนึ่ง
ชองทางในการแจงปญหา รองเรียน สําหรับลูกคา แตก็จะเจาะกลุมไดเฉพาะคนที่ใชงานเทคโนโลยี
เปนเทานั้น ในสวนของการทํางาน จะมีการทํา Customer service work from home ซึ่งพนักงาน
สามารถทํางานที่บานได เพื่อตอบปญหาลูกคาไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการทํา
Webchat เพื่อใหลูกคาแจงปญหา และตอบปญหาลูกคาไดทันที”
(คุณจันทิมันต รุง แสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556)
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1.2 การรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง ผูเปน
ลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอย
กวา 2 อยาง และมีอายุตั้งแต 18-35 ป จํานวน 20 คน โดยมีเพศหญิง จํานวน 15 คน และเพศชาย
จํานวน 5 คน มีอายุอยูระหวาง 18-23 ป จํานวน 6 คน 24-29 ป จํานวน 8 คน และ30-35 ป
จํานวน 6 คน มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 15 คน นักศึกษา จํานวน 3 คน และอาชีพ
อื่นๆ จํานวน 2 คน โดยทําการสัมภาษณถึง การรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรม
แครอท รีวอรดส ซึ่งไดผลการวิจัยตามกรอบแนวคําถามที่ตั้งไวดวยรายละเอียด ดังตอไปนี้
1.2.1 ลูกคารับรูถึงสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส เกี่ยวกับการแลกคะแนน
สะสมไดอยางไร ผานชองทางไหนบาง
“พี่ไมเคยรูเลย เลยไมไดรับขาวสารจากชองทางไหนเลยคะ”
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“เว็ปไซตนาจะชัวรที่สุด เขาไปดูเองเลย”
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ไมไดสนใจเรื่องแตมอะ”
(คุณนภารัตน นราสวัสดิ์ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“เว็ปไซตคะ เวลาวางๆหรืออยากจะแลกก็เขาไปดู”
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ไมไดสนใจอะคะ”
(คุณจตุพร อยูนริ ันดร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
“เขาไปดูเองในเว็ปไซตเลยคะ”
(คุณกมลชนก มณฑามณี สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเลยครับ”
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ตองเขาไปดูในหนาเว็ปไซตมันเลยถึงจะทราบ”
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
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“ไมรูคะ”
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมรูไมไดสนใจอะ”
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(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมรูสิ ปกติไมไดสนใจเรื่องแลกคะแนนของบัตรนี้ เลยไมไดติดตามอะไรเลย”
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเลย”
(คุณเอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมไดสนใจเลยครับ”
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“เขาเว็ปไซตแครอท รีวอรดสเลยครับ”
(คุณภัทรพง พูลทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมรูคะ”
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“เห็นแตในเว็ปไซตนะ ชองทางอื่นไมเห็นเลย”
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556)
“ไมรูคะ”
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“เขาเว็ปไปกดดูเลย”
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเลยจริงๆ”
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
“พี่เขาเว็ปไซตไปล็อกอินดูเลยครับ จะมีใหดูหมดวาแลกอะไรไดบาง”
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
1.2.2 ลูกคารูหรือไมวาโปรแกรมแครอท รีวอรดส มอบสิทธิประโยชนเกี่ยวกับการแลก
คะแนนสะสมอะไรใหแกลูกคาบาง
“ไมรูเลยคะ ไมไดตั้งใจสะสมเพื่อที่จะแลกของเลย”
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“พอรูบางวามีพวกของที่เปนเกี่ยวกับบีทีเอสอะ แตไมไดทําใหสนใจ”
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเลย”
(คุณนภารัตน นราสวัสดิ์ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“เคยเห็นในเว็ปไซตรูวามีพวกวอยเชอร มีแลกเปนเงินบริจาคใหที่ตางๆ ของจุกจิก
อะไรประมาณนี้คะ”
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
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“ไมรูเลยคะ”
(คุณจตุพร อยูนริ ันดร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
“เคยเห็นในเว็ปไซต พวกวอยเชอรแลวก็แลกเปนเงินบริจาคอะคะ แตแตมไมถึงเลย
ไมไดแลกมาใช”
(คุณกมลชนก มณฑามณี สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเลย ไมไดสนใจจะแลกของอยูแลว ใชบัตรเดินทางเปนหลัก”
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“รูวามันมีแลกเปนเงินกลับมาในบัตร วอยเชอร เงินบริจาคดวยมั้งถาจะไมผิดนะ แต
แตมยังไมถึงเลยไมไดแลก”
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมรูอะไรเลย”
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมรูไมไดสนใจอะ”
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมรูสิ ปกติไมไดสนใจเรื่องแลกคะแนนของบัตรนี้”
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเลย”
(คุณเอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมไดสนใจเลยครับ”
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“รูวามีแลกเปนเงินกลับมาในบัตร เคยแลกไปครั้งนึงแลวดวยครับ”
(คุณภัทรพง พูลทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมรูสิ ปกติไมสนใจเรื่องคะแนนอยูแลว ใชเดินทางอะ”
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“รูวาแลกกลับมาเปนเงินในบัตรได แตแตมยังไมถึงเลยไมไดแลก”
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเลย”
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“รูวามีแลกเปนเงินกลับมาในบัตรอะ เคยแลกดวย แตไมไดแลกบอยๆเพราะไมไดเรง
สะสมแตมเพื่อเอามาแลก”
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเลย”
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
“รูวามีวอยเชอร แคชแบค แลวก็พวกของใชของแครอท ออ มีบัตรที่เปนลิมิเต็ดดวย”
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
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1.2.3 ลูกคารับรูถึงสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส เกี่ยวกับคูปองสวนลด
จากตูคูปองไดอยางไร ผานชองทางไหนบาง
“เคยเห็นโฆษณาในบีทีเอสคะ วามีคูปองสวนลดใหไปกดที่ตูคูปองไดเลย”
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“เคยไดยินบนบีทีเอสอะ บอกไปกดคูปองไดสวนลดฟรีๆ ไมตัดแตมดวย”
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“เคยเขาไปกดดูที่ตูคูปองเลย”
(คุณนภารัตน นราสวัสดิ์ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ไดยินบนบีทีเอสทุกเชาเลย บอกใหไปกดตูคูปองฟรีไมตัดแตม”
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ไดยินโฆษณาคูปองสวนลดแมคอะ ไดยินบนบีทีเอสตอนไปทํางานทั้งขาไปแลวก็ขา
กลับเลย”
(คุณจตุพร อยูนริ ันดร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
“เห็นบนบีทีเอสมีโปรโมทตลอดเลยวามีคูปองสวนลดนูนนี่นั่น ใหลองไปกดใชดู”
(คุณกมลชนก มณฑามณี สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“เดินผานตูคูป องเลยครับ เห็นสีสม สะดุดตาเลยเขาไปลองกดคูป องดู อยากรูวามี
สวนลดอะไรบาง”
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“นั่งบีทีเอสไปทํางานทุกเชา ก็จะไดยินเสียงเกี่ยวกับตูคูปองแลวก็พวกคูปองสวนลด
ตลอดเลย”
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“เคยเห็นในทีวีบนบีทีเอสอะ เวลานั่งไปทํางาน”
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“เห็นโฆษณาเกี่ยวกับคูปองสวนลดทุกครั้งที่ขึ้นบีทีเอสเลยคะ”
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“เห็นในบีทีเอส แลวก็เคยไดอีเมลลครั้งนึง แตก็ไมไดอีกเลย”
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“เคยเห็นในบีทีเอสแลวก็เดินไปดูที่ตูคูปองเลยครับ”
(คุณเอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ในบีทีเอสไงครับ ดูเขาโปรโมตเรื่องคูปองกันมากเลยเห็ยบอยมากครับ”
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไดยินผานๆบนบีทีเอส ถามันนาสนใจก็จะเขาไปดูที่ตูแครอทตอเลยครับ”
(คุณภัทรพง พูลทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“เห็นในบีทีเอสนะ แตยังไมเคยไปกดใชสักที”
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
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“เคยไดยินบนบีทีเอสอะ วามันไดสวนลดฟรี”
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556)
“เขาไปดูที่ตูมันเลยคะ ไดลองกดใชคูปองที่สนใจเลยดวย”
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“เห็นในบีทีเอสทุกเชาเลย ไดยินเสียงคูปองฟรี ชอบเขาไปกดดูอยูบอยๆ”
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“เขาไปดูในตูเลยคะ เห็นมันนาสนใจดี”
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
“ไดยินบนบีทีเอสบอยเลย เวลาไปทํางาน”
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
1.2.4 ลูกคา รูหรือไมวา โปรแกรมแครอท รีวอรดส มอบสิทธิประโยชนเกี่ย วกับคูปอง
สวนลดจากตูคูปองอะไรใหแกลูกคาบาง
“เห็นมีสวนลดแมค ท็อปส แลวก็โรงหนังอะ เทาที่จําไดนะ”
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“สวนลดพวกรานอาหาร เทาที่เห็นมีแมค ซีเคร็ท เรซีพี แลวก็รานอื่นๆ บางรานก็เคย
ไปกินบางรานก็ไมเคยไปกิน เคยลองไปกดคูปองของแมคมาใชเหมือนกัน”
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“คูปองสวนลดของแมคคะ เคยใชดวย”
(คุณนภารัตน นราสวัสดิ์ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“คูปองของแมคแลวก็โรงหนังคะ เคยกดไปใช ใชงาย ใชงานไดจริง ลดจริงอะไรจริง”
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“เห็นคูปองของแมคที่มันอยูตลอดเลย ท็อปส โรงหนัง เห็นมีโรงแรมแลวก็พวกสปา
ดวยนะ แตก็ไมไดสนใจ เพราะมันดูไกลตัวเกินไปหนอยคะ”
(คุณจตุพร อยูนริ ันดร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
“สวนลดพวกรานอาหาร รานเครื่องดื่ม อะไรพวกนี้คะ”
(คุณกมลชนก มณฑามณี สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ที่เห็นและเคยใชก็เปนคูปองของแมคครับ”
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“สวนลดโรงหนัง สวนลดรานอาหารพวกแมคครับ”
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“สวนลดแมคคะ เคยกดไปใชซื้อแมคทาน”
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“เทาที่เห็นเปนคูปองสวนลดรานอาหารซะสวนใหญนะคะ”
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“สวนลดรานแมคเลยคะ เคยใชดวย”
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556)
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“สวนลดรานฟาสฟูด สวนลดท็อปส แลวก็โรงหนัง เทาที่นึกออกนะ”
(คุณเอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“สวนลดแมคครับ อยางอื่นไมเคยใชเลย”
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ก็เปนคูปองสวนลดตางๆ พวกแมค โรงหนัง โรงแรมก็มีนะ”
(คุณภัทรพง พูลทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไดสวนลดรานอาหารแลวก็โรงหนัง มีอยางอื่นอีกแตจําไมไดอะ”
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“เทาที่จําไดก็มีคูปองของแมคแลวก็โรงหนังคะ”
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556)
“คูปองสวนลดแมคคะ เคยใชอันเดียว มีอันอื่นอีกแตไมไดสนใจเลย”
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“ก็มีคูปองพวกรานอาหาร แมค ออเคยมีบารบีคิวพลาซาดวยนะ แตมีแปปเดียวเอง
ยังไมทันไดกดใชเลยก็หมดไปซะแลว เปนรานโปรดพี่เลย”
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“สวนลดแมคคะ”
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
“มันมีสวนลดรานตางๆครับ เทาทีจ่ ําไดก็มี แมค โรงหนัง สยามโอเชี่ยนเวิรล ไอซสเก็ต
ประมาณนี้ครับ”
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
1.2.5 ลูกคารับรูถึงสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส เกี่ยวกับกิจกรรมสําหรับ
สมาชิกแครอท รีวอรดสไดอยางไร ผานชองทางไหนบาง
“เคยเห็นในบีทีเอสนะ ไดยินมันโฆษณากิจกรรม แตก็ไมไดสนใจเทาไหร”
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“เคยไดอีเมลลวามีกิจกรรมไดแตมคูณสอง”
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ไมเห็นเลยคะ”
(คุณนภารัตน นราสวัสดิ์ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ไมสนใจเรื่องกิจกรรมเลยคะ”
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“เห็นโฆษณาในบีทีเอสคะ”
(คุณจตุพร อยูนริ ันดร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
“เคยเห็นผานๆบนบีทีเอส ตามปายโฆษณาอะคะ”
(คุณกมลชนก มณฑามณี สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยเห็น ปกติไมชอบรวมกิจกรรมอะไรอยูแลวครับ”
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
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“เห็นผานๆในทีวีบนบีทีเอส แตก็ไมไดสนใจ”
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยรูเลยคะ”
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเลยอะ ไมไดสนใจกิจกรรม”
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“เคยเห็นผานๆตอนนั่งอยูบนบีทีเอส แตก็ไมไดสนใจเทาไหร”
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยเห็นเลย”
(คุณเอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเลยครับ”
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเรื่องกิจกรรมเลย”
(คุณภัทรพง พูลทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“เห็นผานๆตอนขึ้นบีทีเอสอะ”
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมเห็นเลยคะ”
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556)
“เห็นในทีวีบนบีทีเอสวามีกิจกรรม ตอนนั้นรูวา กดลุนบินมั้ง ก็เลยลองไปกดดูเลยคะ”
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมเลย”
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเลย ไมไดสนใจเรื่องกิจกรรมเทาไหร”
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
“เห็นในบีทีเอสครับ”
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
1.2.6 ลูกคารูหรือไมวาโปรแกรมแครอท รีวอรดส มอบสิทธิประโยชนเกี่ยวกับกิจกรรม
สําหรับสมาชิกแครอท รีวอรดสอะไรใหแกลูกคาบาง
“ที่เคยเห็นก็มีกิจกรรมพวกไดแตมคูณสองอะไรประมาณนี้คะ”
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“มีกิจกรรมไดแตมคูณสอง แตเราก็ไมไดจะเรงใชใหไดแตม เลยไมไดสนใจกิจกรรม
เทาไหร”
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเลยคะ”
(คุณนภารัตน นราสวัสดิ์ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
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“อยางที่บอก ไมสนใจเรื่องกิจกรรม เลยไมรูเลยคะ”
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ที่เคยเห็นมีกิจกรรมชิงโชค แตมคูณสอง แลวก็พวกแจกของฟรีคะ”
(คุณจตุพร อยูนริ ันดร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
“กิจกรรมแจกของฟรีคะ นาสนใจกวากิจกรรมชิงโชคเยอะเลย”
(คุณกมลชนก มณฑามณี สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ไมรูครับ ไมไดสนใจเลยอะ”
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“เห็นมีกิจกรรมชิงตั๋ว ชิงแวน แตผมไมชอบชิงโชค เลยไมสนใจอะ”
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเลยคะ”
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเลย”
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไดยินวามีกิจกรรมรับแตมคูณกี่เทากี่เทาก็วาไป แตก็ไมไดมีอะไรจูงใจใหใช”
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเลยครับ”
(คุณเอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเลยครับ”
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมเลย”
(คุณภัทรพง พูลทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“กิจกรรมแจกของฟรีผานตูคูปองคะ นาสนใจดี แตยังไมเคยเขารวมเลย”
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเลยคะ”
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556)
“มีกิจกรรมที่เ คยเขารวมอยางที่บอกไป เปนกิจ กรรม กดลุ นบิน ก็เขารวมกิจกรรม
เผื่อจะไดบินฟรีๆคะ”
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเลยคะ”
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“ไมรูเลย”
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
“มีกิจกรรมพวกแจกของ ชิงโชค อะไรทํานองนี้ครับ แตจําไมไดวาชื่อกิจกรรมอะไร
แลวก็ยังไมเคยเขารวมดวยครับ”
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
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1.2.7 ลูกคาคิดวาชองทางไหนสะดวกในการรับขา วสารสิทธิประโยชนข องโปรแกรม
แครอท รีวอรดส เพราะอะไร
“โฆษณาบนบีทีเอสสิคะ ใชเดินทางทุกวัน”
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“เว็ปไซต บีทีเอส ตูคูปอง มันอยูในชีวิตประจําวันอยูแลวคะ”
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ตูคูปองสิคะ เห็นเดนดี”
(คุณนภารัตน นราสวัสดิ์ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ในบีทีเอสคะ เพราะตองเดินทางทุกวันอยูแลว”
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ถาบนบีทีเอสก็คงไดเห็นทุกวันอะคะ เพราะตองเดินทางไปทํางานทุกวันอยูแลว”
(คุณจตุพร อยูนริ ันดร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
“เว็ปไซต ตูคูปอง ออ แลวก็พวกทีวีบนบีทีเอสอะคะ มันผานทุกวัน จะไดเห็นทุกวัน”
(คุณกมลชนก มณฑามณี สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ตูคูปองสิครับ ควรมีรายละเอียดทุกอยางอยูในนั้นเลยนะ เอาใหครบเลย”
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“เว็ปไซตกับบนบีทีเอสครับ มันเขาถึงตัวผม แลกคนใชบัตรคนอื่นๆที่ตองเดินทางทุก
วันไดแนนอน”
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“บีทีเอสคะ เพราะคนใชบัตรก็ตองเดินทางดวยบีทีเอสอยูแลว”
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ตูคูปองมั้งคะ ใหเปนจุดรวมขอมูลของแครอทไปเลย”
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“โฆษณาบนบีทีเอสสิคะ เห็นทุกวัน ไดยินทุกวัน แนนอน”
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“บีทีเอสแนนอนครับ เดินทางทุกวัน”
(คุณเอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“นาจะเปนเว็ปไซตของมันโดยตรง แลวก็ตูคูปองเลยครับ เปนอะไรที่คนเขาถึงไดเอง”
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“เว็ปไซตครับ เขาไปหาขอมูลไดหมดเลย ถาอยากโฆษณาก็บนบีทีเอสเลยครับ เพราะ
ตองใชเดินทางอยูแลว”
(คุณภัทรพง พูลทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“บีทีเอสคะ เพราะเดินทางไปเรียนเกือบทุกวันอยูแลว”
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“เว็ปไซตดีอยูแลว เพิ่มในตูคูปองดวยแลวกดมาใชไดเลยไมตองปริ้นทจะดีมากคะ”
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556)
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“บีทีเอสคะ พี่เดินทางทุกวันเลย จะไดผานหูผานตาและสนใจมากขึ้น”
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“เว็ปไซตแนนอนคะ คนหาดวยตัวเอง ไมตองรอใครมาปอนขอมูลให”
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“บีทีเอสสิคะ เราวาเขาถึงไดมากสุดแลวนะ วันนึงคนเดินทางตั้งหลายแสนคน”
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
“พี่ชอบเว็ปไซตอะ ชอบเขาไปดูดวยตัวเอง ถาอยากใหคนเขาไปดูมากขึ้น ก็อาจจะ
โฆษณาบนบีทีเอส ตูคูปอง อะไรเงี้ย ใหคนสนใจมากขึ้นก็ได”
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
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1.3 ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง ผูเปน
ลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอย
กวา 2 อยาง และมีอายุตั้งแต 18-35 ป จํานวน 20 คน โดยมีเพศหญิง จํานวน 15 คน และเพศชาย
จํานวน 5 คน มีอายุอยูระหวาง 18-23 ป จํานวน 6 คน 24-29 ป จํานวน 8 คน และ30-35 ป
จํานวน 6 คน มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 15 คน นักศึกษา จํานวน 3 คน และอาชีพ
อื่นๆ จํานวน 2 คน โดยทําการสัม ภาษณถึง ความพึง พอใจของลู ก คาที่มีตอสิท ธิป ระโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส ซึ่งไดผลการวิจัยตามกรอบแนวคําถามที่ตั้งไวดวยรายละเอียด ดังตอไปนี้
1.3.1 ลูกคา เคยรับสิทธิประโยชนในการแลกคะแนนอะไรบา งผา นโปรแกรมแครอท
รีวอรดส และมีความคิดเห็นอยางไร
“ไมรูเลยคะ ไมไดตั้งใจสะสมเพื่อที่จะแลกของเลย”
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยแลกเลยคะ อยางที่บอกพอเห็นของพวกบีทีเอสกระจุกกระจิก สมุดโนต พวง
กุญแจแครอทไรเงี้ย มันไมไดจําเปนกับชีวิตพี่ขนาดนั้น ถึง ขนาดตองสะสมแตมเพื่อใหไดม ามันไม
คุมอะ”
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยแลกเลยคะ ไมไดสนใจเรื่องแตมอยางที่บอกไป”
(คุณนภารัตน นราสวัสดิ์ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“เคยแลกเปนเงินกลับมาในบัตรนะ ชอบมากเลยอันนี้ แตก็ไมไดแลกบอยๆเพราะ
คะแนนมันมาทีละนอย สวนของที่เปนพวกบีทีเอส มันไมนารักอะ เลยไมอยากได แลวก็เงินบริจาค
จริงๆชอบทําบุญนะ แตชอบไปทําที่วัดเลย ไมรูวาแลกไปแลวเขาเอาไปใหที่นั้นๆจริงไหมอะ”
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยแลกอะไรเลยคะ ไมไดสนใจเรื่องแลกแตมเลย”
(คุณจตุพร อยูนริ ันดร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
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“ไมเคยแลกนะ แตเทาที่เคยเขาไปดูในเว็ป เราชอบวอยเชอรนะ ที่มันเปนบัตรสวนลด
อะ ออแลวก็ที่เปนเงินกลับมาในบัตรนั่นชอบมาก เพราะยังไงเงินก็กลับมาในบัตร ไดใชชัวร แตแตมยัง
ไมถึงเลยไมไดแลกมาใช แตเราไมคอยชอบแลกเงินบริจาคนะ มันไมรูวาไดทําจริงๆหรือเปลา สูไปทํา
เองดีกวา”
(คุณกมลชนก มณฑามณี สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยแลกคะ อยางที่บอกไปวาผมไมไดสนใจจะแลก ใชบัตรแคเดินทางครับ”
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยแลกนะครับ เพราะแตมยังไมถึง ไมมีการเรงใชใหไดคะแนนเพื่อที่จะเอาไปแลก
ดวย ใชรเอยๆ ถาแตมถึงก็แลก ไมถึงก็ไมแลก ไมเปนไรอยูแลว ชอบที่เปนแลกเงินกลับมาในบัตรอะ
มันเปนของตายที่ยังไงเราก็ไดใชอยูแลวจริงไหม สวนที่แลกเปนเงินบริจาคไมคิดจะแลกเลย เห็นมันมี
แตวายังไงก็ไปที่มูลนิธิเองก็ได อันนี้มันเปนแตม จะไปถึงทางมูลนิธิเมื่อไหรก็ไมรู”
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยแลกเลยคะ”
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยแลก แลวก็ไมสนใจคะ”
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยแลกคะ อยางที่บอกไป ปกติไมไดสนใจเรื่องแลกคะแนนของบัตรนี้”
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยแลกครับ”
(คุณเอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยแลกเลยครับ”
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“เคยแลกครั้ง นึ ง ครับ แลกเปนเงิ นกลับ มาในบัต รอะ ชอบมาก เพราะเหมือนได
เดินทางฟรีไปอีกหลายเที่ยวเลย”
(คุณภัทรพง พูลทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยแลกเลย ปกติใชเดินทางอยางเดียว”
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยแลกนะ แตชอบที่มันเปนเงินกลับมาในบัตร เหมือนไดสวนลดคาเดินทางไปใน
ตัว”
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยแลก ไมสนใจเรื่องแตมเลยคะ”
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“เคยแลกคะ แลกเปนเงินกลับมาในบัตร แตไมไดแลกบอยๆเพราะไมไดเรงสะสมแตม
เพื่อเอามาแลก ใชไปเรื่อยๆ พอไดแตมถึงก็เอามาแลก”
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556)
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“ไมเคยแลกคะ”
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยแลกครับ แตชอบวอยเชอรกับแคชแบคนะ มันเปนสิ่งที่ผมอยากจะไดถาแตม
ถึง เพราะมันเปนสวนลดบีทีเอส รานอื่นๆที่ผมสนใจ แตถาเปนพวกของใชของแครอท ผมวามันยังไม
นารักอะ แลวก็คิดวามันไมใชสิ่งที่จําเปนกับชีวิตประจําวันของผม ยังมีบัตรที่เปนลิมิเต็ด ลายมันก็ยัง
ไมนาสะสมนะ ผมวาลีมิเต็ดทั้งที เอาใหคนอื่นอิจฉาไปเลยดีกวา”
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
1.3.2 ลูกค า เคยใช สิทธิ ประโยชนใ นการกดคูปองจากตู คูปองแครอทอะไรบา งผา น
โปรแกรมแครอท รีวอรดส และมีความคิดเห็นอยางไร
“เคยกดคูปองแมคไปใชคะ ถาจําไมผิดสวนลดคาไกทอดมั้ง พี่ชอบนะ ใชคูปองไดทุก
สาขาเลย สวนอันที่ยังไมเคยใชแลวชอบนะ ก็คูปองของเมเจอรอะ วาจะไปกดใชอยู เพราะพี่ชอบดู
หนัง”
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“เคยกดคูปองของแมคมาใชคะ มันเปนฟาสฟูดที่มีหลายสาขา หาทานไดงาย สวน
คูปองรานอื่นเปนรานที่พี่ไมไดเขาใชบริการเลยไมไดกดไปใชคะ”
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“เคยใชของแมคอะคะ ชอบนะ ปกติพี่ชอบกินแมคอยูแลว กดคูป องไปไดสวนลดอีก
ยิ่งชอบเขาไปใหญ”
(คุณนภารัตน นราสวัสดิ์ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ใชคูปองของแมคแลวก็โรงหนังคะ ชอบกินแลวก็ไปดูหนังตอ คูปองก็ไดฟรีๆ กดไปได
สวนลดเพิ่มอีก มีแตไดกับไดคะ”
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“เคยกดของแมคมาคะ แตก ดมาแลวก็ลืมไวในกระเปา ยัง ไมเ คยเอาไปใชจ ริงเลย
อยางที่บอกคูป องพวกโรงแรมแลวก็พวกสปาไมไดคิดจะไปกดใชเ ลยนะ เพราะมันดูไกลตัวเกินไป
หนอยคะ”
(คุณจตุพร อยูนริ ันดร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
“กดของแมคไปใชคะ แลวก็รานชานม ปกติชอบทานแมคอยูแลว เลยเขาไปดูที่ตูแลวก็
กดมาใชคะ สวนชานมมันมีสาขาอยูตามสถานีบีทีเอส เลยกดมาลองซื้อทานดูคะ”
(คุณกมลชนก มณฑามณี สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“เคยของแมคครับ ดูนาสนใจสุดแลว ของกินอยางอื่นมันไมใชรานที่ผมไปใชบริก าร
เลย”
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“เคยใชแมคครั้งนึงครับ ซื้อเบอรเกอรมั้ง ปกติทานเปนประจําอยูแลวเลยกดมาเปน
สวนลด แลวก็เคยใชสวนลดโรงหนัง ลดตั้ง 40 บาท ชอบมากครับ ปกติชอบดูหนังอยูแลว”
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
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“ชอบคูปองรานอาหารหลายอันเหมือนกัน แตที่เคยกดไปใชก็เปนของแมคคะ มันมี
หลายสาขาหาทานงาย”
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“เคยกดของรานซีเคร็ท เรซีพีไปใชคะ ปกติชอบทานเคกที่นี่อยูแลว ยิ่งไดสวนลดอีกยิ่ง
ชอบเลย”
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“เคยใชของแมคคะ มันเปนของกินที่ทานงาย สะดวก มีหลายสาขา ตอบโจทยที่สุด
คะ”
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“เคยใชของโรงหนังครับ ปกติเปนคนชอบดูหนังแลวเห็นมันมีสวนลดใหฟรีๆก็เลยไป
กดมาใชอยางไมคิดเลย”
(คุณเอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“เคยใชแมคอะครับ ชอบนะเปนรานที่ทานเปนประจํา สั่งกลับบานก็ได กินในออฟฟศ
ก็ด”ี
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“เคยใชของแมคแลวก็โรงหนังครับ สวนรานอื่นๆเทาที่เห็นบางรานผมยังไมรูจักดวย
ซ้ํา”
(คุณภัทรพง พูลทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“เคยกดคูปองของโรงหนังมานะ ชอบดูหนัง แตก็เอาไปไวไหนไมรูเลยไมไดเอาไปใช
เลย”
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ใชของแมคเลยคะ มันเปนรานที่เรารูจักกันดีอยูแลว มีหลายสาขาดวย ใชไดหมด ลด
ได มีแตไดกับได”
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556)
“ใชของแมคคะ ปกติทานคอนขางบอยอยูแลว สวนอันไมไดสนใจเลย ไมเคยกดเขาไป
ดูดวยซ้ํา เห็นชื่อรานก็ไมรูจักแลวอะ”
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“เคยใชคูปองแมค มันก็ดีนะใชงานไดทุกสาขา สวนที่ชอบอะก็อยางที่บอกไปคูปอง
บารบีคิวพลาซา มันมีแปปเดียวเอง ยังไมทันไดกดใชเลยก็หมดไปซะแลว เปนรานโปรดพี่เลย”
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“เคยใชของแมคคะ ลดไกทอดมั้ง ชอบทานไกทอดแมค เลยกดมาใชคะ”
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
“เคยใช ห ลายอั น เลยครั บ ก็ มี แ มค โรงหนั ง ไอซ ส เก็ ต เท า ที่ จํ า ได น ะ แมคกั บ
โรงหนังเนี่ย ผมเปนคนชอบทานแลวก็ดูหนังอยูแลว สวนไอซสเก็ตเนี่ยนานๆเลนที ก็เลยกดไปใชเปน
สวนลดดวย”
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
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1.3.3 ลูกคาเคยเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นของโปรแกรมแครอท รีวอรดส หรือไม หากเคย
มีความคิดเห็นอยางไร
“ไมเคยเขารวมอะคะ ถาเปนกิจกรรมพวกแตมคูณสองไรพวกนี้ ไมไดสนใจเรื่องแตม
เลย”
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยเขารวมอะคะ อยางที่บอก ถึงจะพอรูวามีกิจกรรมไดแตมคูณสอง แตเราก็ไมได
จะเรงใชใหไดแตม เลยไมไดสนใจเขารวม”
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ไมรูอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมเลยคะ ไมชอบเขารวมกิจกรรมอะไรเทาไหรอยูแลว”
(คุณนภารัตน นราสวัสดิ์ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ไมสนใจเรื่องกิจกรรมเลยคะ”
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“เคยรวมกิจกรรม กดลุนบินอะ ที่มันเปนชิงโชคตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุน ก็ไปกดคูปองทุก
วันเลยนะ แตมันดูเปนอะไรที่ไดมายากมากอะ ชิงโชคพวกนี้ แลวตอนนั้นมีกิจกรรมที่แมคโดนัลแจก
เบอรเกอรฟรีที่ตูคูปองสถานีสยาม ตอน 10 โมงเชา ก็รูแหละ แตมันเขารวมไมไดเพราะก็ตองไป
ทํางานถูกไหม ทําไมเขาตองจํากัดในเรื่องของเวลาแลวก็สถานที่ดวย ไมงั้นก็ระบุมาเลยชัดๆวาจะแจก
ใครอะไรยังไง จะไดไมตองสนใจ”
(คุณจตุพร อยูนริ ันดร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
“เคยจะไปตอแถวที่ตูคูปองสถานีสยามคะ ที่มกี ิจกรรมแจกเบอรเกอรฟรี แตไปไมทัน
เพราะรูเขาก็ตอนเลยเวลากิจกรรมแลว วามันแจกตอน 10 โมงเชาเทานั้น เราก็ติดเรียนอะ เลยไมได
มารับเลย”
(คุณกมลชนก มณฑามณี สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยเขารวมกิจกรรมเลย ไมชอบเขารวมกิจกรรมอะไรอยูแลว”
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยเขารวมเลยผมไมชอบชิงโชค เลยไมสนใจ”
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยเขารวมเลย”
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมไดสนใจเกี่ยวกับพวกกิจกรรมอยูแลวคะ ชอบอะไรที่มันไดมางายๆ ไมชอบลุน”
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยเขารวมเลยคะ อยางที่บอกไปวากิจกรรมรับแตมคูณกี่เนี่ย มันไมมีอะไรจูงใจให
ใชเหมือนบัตรเครดิตเลย”
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยเขารวมเลย”
(คุณเอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
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“ไมเคยเขารวม แลวก็ไมไดสนใจเรื่องกิจกรรมอะครับ”
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยเขารวมกิจกรรมอะไรเลย”
(คุณภัทรพง พูลทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมเ คยเขารวมนะคะ แตเ พื่อนเลาใหฟง วามีกิจ กรรมแจกของฟรีผานตูคูป องค ะ
นาสนใจดี แตติดปญหาเรื่องเวลาแลวก็สถานที่ในการจัดกิจกรรม มันฟกสไปหนอย”
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยเขารวมเลยคะ ไมไดสนใจอะ”
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556)
“เคยคะ อยางที่บอกไป เปนกิจกรรม กดลุนบิน ก็เขารวมกิจกรรม เผื่อจะไดบินฟรีๆ
คะ”
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“ไมไดสนใจจะเขารวมกิจกรรมเลยคะ”
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยเขารวมอะไรเลย”
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยเขารวมครับ ผมไมคอยชอบพวกกิจกรรมชิงโชคอะไรเทาไหร เหนื่อยนั่งลุน”
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
1.3.4 ลูกคาเห็นวาโปรแกรมแครอท รีวอรดส ควรมอบสิทธิพิเศษอะไรเพิ่มเติมอีก เพราะ
เหตุใด
“ปรับปรุงที่มีอยูแลวใหดีกอนดีกวาคะ ดูพวกความตองการของลูกคาแลวก็หาของที่
ลูกคาชอบมาให เทานี้ก็นาจะพอ”
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ทําโปรโมชั่นใหมันนาสนใจเหมือนบัตรเครดิต เขามีอะไรมาหลอกลอเราใหใชจาย
ผานบัตรตลอดเลยนะ แตแรบบิทยังไมมีเลย”
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“คงเปนโปรโมชั่นของบัตรอะคะ ดูจากบัตรเครดิตเอาก็ได”
(คุณนภารัตน นราสวัสดิ์ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“เรื่องของกระจุกกระจุกที่เอาแตมแลกเนี่ยคะ ทําใหมันนารักหนอย คนจะไดอยาก
แลก”
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“โปรโมชั่นบัตรคะ ถาอยากใหคนสะสมแตมก็ทําใหมนั มีสว นลดหรืออะไรที่มากกวานี”้
(คุณจตุพร อยูนริ ันดร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
“อยากใหทําเหมือนบัตรเครดิต ที่สะสมคะแนนไดทุกที่ เอาแตมไปแลกของใหญๆได
เชนตั๋วเครื่องบิน อะไรอยางเงี้ย มันจะนาสนใจขึ้นเยอะ”
(คุณกมลชนก มณฑามณี สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

21
“เรื่องคูปอง อยากใหเอารานอื่นที่เปนที่รูจักมาลงที่ตูบางนะ ฟาสฟูดรานอื่นที่ดังๆก็มี
มันจะไดหลากหลายมากขึ้น”
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“โปรโมชั่นบัตรแรบบิทนี่แหละ มันยังไมดึงดูดใจใหคนมาใชจายเลยนะ ใชเดินทางกัน
อยางเดียว”
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“อยากใหมีสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกแครอทโดยเฉพาะ เชน ปดโรงหนังเหมารอบให
สมาชิก อะไรอยางเงี้ย ใหมันดูพิเศษกวาคนอืน่ จริงๆอะ”
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“โปรโมชั่นบัตรคะ สูบัตรเครดิตไมไดเลย”
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“คงเปนในดานโปรโมชั่นนี่แหละคะ มันสูบัตรเครดิตไมไดจริงๆ”
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“โปรโมชั่นบัตรครับ นาจะจายแลวมีสวนลดอะไรอยางนี้เลย”
(คุณเอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ถาจะทํากิจกรรมจริงๆ ควรใหพิเ ศษไปเลย กิจกรรมเบามาก คนไมอยากเขารวม
หรอกครับ”
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ทําตรงที่ดีอยูแลวอยางคูปองเนี่ย ใหหารานคาที่คนรูจักมาใสเยอะๆหนอย คนจะได
กดไปใชเยอะๆ”
(คุณภัทรพง พูลทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“กิจกรรมคะ มันนาสนใจดี แตติดปญหาเรื่องเวลาแลวก็สถานที่ในการจัดกิจกรรม
นาจะแกไขตรงสวนนี”้
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“โปรโมชั่น บัตรคะ มั นเปนอะไรที่ดึง ดูดคนใหม าใช ไดดีเ ลยนะ สวนลด ของแถม
ไรงี้อะ”
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556)
“กิจกรรม นอกจากชิงโชคอยากใหมีกิจกรรมที่ไดงายๆโดยไมตองลุน อาจเปนแบบ
เซอรไพรสสมาชิกแครอทไรงี้ เวิรคนะคะ”
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“โปรโมชั่นบัตรคะ ไมดึงดูดใจอยางแรง”
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“ดูโปรโมชั่นจากบัตรแรบบิทก็ได อาจทําไดไมเทาเขา แตก็เอามาเปนแนวทางไดคะ”
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
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“ปรับปรุงสวนของ ของแลกอะครับ ทําใหมันนารักนาสะสม คนจะไดอยากเอาคะแนน
มาแลก”
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

1.4 ความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง ผูเปน
ลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอย
กวา 2 อยาง และมีอายุตั้งแต 18-35 ป จํานวน 20 คน โดยมีเพศหญิง จํานวน 15 คน และเพศชาย
จํานวน 5 คน มีอายุอยูระหวาง 18-23 ป จํานวน 6 คน 24-29 ป จํานวน 8 คน และ30-35 ป
จํานวน 6 คน มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 15 คน นักศึกษา จํานวน 3 คน และอาชีพ
อื่นๆ จํานวน 2 คน โดยทําการสัมภาษณถึงความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท ซึ่งไดผลการวิจัย
ตามกรอบแนวคําถามที่ตั้งไวดวยรายละเอียด ดังตอไปนี้
1.4.1 สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคารูสึกอยางไรตอบัตรแรบ
บิท เพราะอะไร (เชน ไววางใจและเชื่อมั่น ผูกพันและใกลชิด เปนเหมือนเพื่อน หรือเสียดายถา
ไมไดเปนลูกคาบัตรแรบบิท เปนตน)
“เฉยๆนะ ไมไดรูสึกอะไรเปนพิเศษเลย แคไดแตมจากการเดินทาง ไดคูปองฟรี มันไม
ถึงขนาดวาจะเสียดายถาไมไดใชบัตรอะ”
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ก็ทําใหรูสึกวาไดอะไรมากขึ้นจากการเปนบัตรโดยสารธรรมดาๆนะ”
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“เฉยๆอะ ไมไดรูสึกดีแบบดีมาก แลวก็ไมไดรูสึกแย”
(คุณนภารัตน นราสวัสดิ์ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ก็รูสึกดีกับมันมากขึ้นนะ เพราะตอนแรกก็เปนแคบัตรเดินทาง นี่ไดใช ทําอยางอื่น
ดวย”
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“เฉยๆคะ เรื่องแตมมันก็เปนผลพลอยไดเพราะไงก็ตองเดินทางอยูแลว”
(คุณจตุพร อยูนริ ันดร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
“ก็รูสึกวาบัตรมันใหอะไรกับ เรามากขึ้นนะ นอกจากใชเดิน ทางบีทีเ อส แตก็ไมได
ผูกพันอะไรกับมันมาก ก็บัตรมันเปนธุรกิจที่Loyaltyต่ําอยูแลว มันก็คงยากอะเนอะ”
(คุณกมลชนก มณฑามณี สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“เฉยๆครับ มันไมรูสึกอะไรเปนพิเศษ แคไดแตมไดของบัตรอื่นก็ทําได ทําไดดีกวาดวย
ครับ”
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ก็รูสึกวาภาพลักษณดานการบริหารมันดีขึ้นนะ แตเรื่องสิทธิประโยชน เอาจริงๆมันก็
เปนแคผลพลอยได ไมรูสึกวามันคือสิ่งพิเศษ”
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
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“เฉยๆนะ ไมไดรูสึกเสียดายหรืออะไร จริงๆแลวไมไดอยากเลือกใชบัตรหรอก โดน
บังคับใชดวยซ้ํา เลยก็ตองตามนั้นไป”
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“เฉยๆอะคะ ไมไดรูสึกเสียดายอะไรถาไมไดใช มันก็แคมีอะไรเพิ่มมาจากเดิมเปนแค
บัตรโดยสาร ก็มาสะสมแตมไปในตัว ใชคปู องได มีกิจกรรม แตมันก็ไมไดรูสึกวาตองมีบัตรนี้บัตรเดียว
เทานั้น อารมณประมาณนี้อะคะ”
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“เฉยๆ เพราะจริงๆแลวมันก็แคมีอะไรเพิ่มขึ้นมา ไมไดเห็นความพิเศษจริงๆเหมือน
บัตรอื่นๆที่เขาทํากัน อยา ทรูการด เซเรเนด พวกนี้เขาทําชัดเจนมาก”
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“เฉยๆเลยครับ มันก็แคผลพลอยไดใชเดินทางเปนหลักอยูแลว”
(คุณเอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ก็รูสึกวามันมีไรมากขึ้นนะ แตก็เฉยๆอยูด ี ไมไดทําใหผูกพันกับบัตรอะไรมากมาย ไม
ใชก็ไดอะ”
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“เฉยๆครับ บัตรโดยสารคงทําอะไรไดไมมาก มันคงไมไดเกิดความผูกพันอะไรงายๆ”
(คุณภัทรพง พูลทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“มันทําใหรูสึกดีขึ้นนะ ไดใชบัตรทําอะไรมากขึ้น แตมันก็ไมไดทําใหวางใจอะไรขนาด
นั้น เพราะยังไงบัตรหายก็ยังไมไดเงินคืนอยูดี นาจะทําใหมันปลอดภัยกวานี้”
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“เฉยๆ ไงก็ตองใชบัตรเดินทาง เลี่ยงไมได สมัครไปก็ไมเสียหาย”
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556)
“ก็รูสึกวามันดีขึ้นนะ เหมือนเขาพยายามหาอะไรมาใหสมาชิกรูสึกดีกับบัตร อยางพวก
คูปองไรเงี้ย ใชไดผลอยูนะ”
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“มันก็รูสึกใกลชิดกับแบรนดมากขึ้นนะ เหมือนเขาใหอะไรเรามากขึ้นจากที่เปนแค
บัตรเดินทาง”
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“เฉยๆคะ จริงๆก็ตองใชบัตรเดินทาง ก็สมัครไปดวยสะสมคะแนนไปทุกครั้งที่เดินทาง
ไดกดคูปองอะไรพวกนี้ มันก็เปนสิ่งที่เสริมมา”
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
“ผมรูสึกดีนะที่มีแครอท มันทําใหบัตรแรบบิทดูนาใชขึ้นมาในระดับนึงเลย ถึงสิท ธิ
ประโยชนมันจะยังไมดีมากมาย แตก็ทําใหรูสึกวามันมีอะไรมากขึ้นกวาเดิมเยอะ”
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
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1.4.2 สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคาใชจายผานบัตรแรบบิท
มากขึ้นหรือไม เพราะอะไร
“ไมอะ ยังไงก็ใชแคเดินทางอยางเดียวอยูด”ี
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ ปกติใชเดินทางอยางเดียวเลย”
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ ใชบัตรแคเดินทางไปกลับที่ทํางานทุกวัน แตไมเคยใชซื้อของเลย”
(คุณนภารัตน นราสวัสดิ์ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ ยังไงก็ใชแคเดินทางอะ โปรโมชั่นมันยังไมมีอะไรนาใชจายอยางอื่นเลย”
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ไมไดทําใหอยากใชจายมากขึ้นเลย ใชแตเดินทางอยูดี มันตองเติมเงินเขาไปกอนดวย
ถาจะใชอยางอื่น บัตรมันหายแลวก็ยังไมไดเงินคืน เลยไมอยากเติมเงินเพื่อใชจายอะคะ”
(คุณจตุพร อยูนริ ันดร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
“ไมเลยคะ ก็ใชแคเดินทาง จะจายจริงๆก็ใชเงินสดหรือบัตรอื่นก็ได ไมจําเปนตองเติม
เงินไวเลย หายไมคุมอะ”
(คุณกมลชนก มณฑามณี สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ไมครับ ยังไงก็ใชแคเดินทาง”
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ไมครับ ก็ใชเดินทางบีทีเอสปกติทุกวัน ไมไดทําใหอยากเอาบัตรไปจายอยางอื่น”
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมเลย ก็ใชเดินทางปกติเหมือนเดิม”
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ ยังไงก็คิดวามันเปนบัตรโดยสาร ไมมีความจําเปนตองเอาไปใชอยางอื่น”
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ มันไมไดมีโปรโมชั่นอะไรดึงดูดใจใหไปใชจายอยางอื่น ก็ใชเดินทางอยางเดียว”
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมครับ ใชแคเดินทางเปนหลักอยางเดียวเลย”
(คุณเอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมครับ ยังไงก็ใชบัตรแคเดินทางอะ ผมไมไดเติมเงินทีละมากๆเพื่อที่จะใชซื้อของ
อยางอื่นไดดวย”
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมครับ ก็ใชแคตอนไปทํางาน เวลาซื้อของอยางอื่นก็เห็นเครื่องแตะบัตรแรบบิทนะ
แตก็ไมไดเติมเงินไวพอที่จะจายได เลยจายดวยเงินสดหรือบัตรเครดิตแทน”
(คุณภัทรพง พูลทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมเลย ยังไงก็ใชในการเดินทาง อยางอื่นไมไดใชเลย”
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
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“ไมเลยคะ ปกติก็ใชบัตรแรบบิทแคตอนไปทํางานวันธรรมดา สวนเวลาจะซื้อของก็
จายเงินสดเลย สะดวกกวาเยอะ”
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ ใชแคเดินทางอยางเดียว”
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“ไมนะ เคยลองใชซื้อที่ซุปเปอรที่เอ็มโพเรี่ยมเหมือนกัน แตก็ใชครั้งเดียวแลวก็ไมไดใช
อีกเลยอะ มันก็ไมไดดีไปกวาการจายดวยเงินสดเลย”
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ ใชเดินทางอยางเดียวเลย”
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
“ไมนะ ผมคิดวาใชเทาเดิม ก็คือแคเดินทางบีทีเอส ไมไดตองใชจายอยางอื่นเพื่อที่จะ
เอาสิทธิพิเศษอะไรเลย อยางเรื่องแตมก็เก็บจากการเดินทางนี่แหละ ถึงก็แลก ไมถึงก็ไมแลก”
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
1.4.3 สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคานําคูปองไปใชมากขึ้น
หรือไม เพราะอะไร
“แนนอนคะ ยิ่งถาเปนสวนลดรานที่ใชบริการ ก็จะกดไปใชเรื่อยๆอยูแ ลว”
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“คิดวาจะใชมากขึ้นนะคะ ถามีรานคาที่พี่ชอบมากกวานี้ พี่ก็จะกดไปใชคะ”
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ก็ใชมากขึ้นนะคะ มันก็เปนคูปองที่ไดมาฟรีๆ ขอจํากัดก็นอย ใชลดไดเลยดวย”
(คุณนภารัตน นราสวัสดิ์ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“คิดวาใชมากขึ้นแนนอนคะ อยางที่บอกคูปองมันไดมาฟรีๆ กดไปไดสวนลดเพิ่มอีก มี
แตไดกับไดคะ”
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“คะ คงมากขึ้นนะ ถารานคาตรงใจพี่มากกวานี”้
(คุณจตุพร อยูนริ ันดร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
“มากขึ้นคะ มันก็ไดใชคูปองเอาไปลดรานที่เราจะไปซื้ออยูแลว ก็กดไปใชเรื่อยๆมันก็
ประหยัดเงินขึ้นไปอีกคะ”
(คุณกมลชนก มณฑามณี สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“คิดวาเฉยๆนะครับ เพราะก็กดแตอันเดิมๆนะ ถาอยากใหมากขึ้นควรหาอันใหมๆที่
มันนาใชบริการมาเพิ่มอีกครับ”
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“มากขึ้นแนนอนครับ อยางนอยเวลาจะกินแมคหรือจะดูหนัง ก็จะไปกดคูปองมาใส
กระเปาไวกอน ไดใชหรือไมไดใชก็เปนอีกเรื่องนึงครับ”
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
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“มากขึ้นคะ ยังมีคูปองอีกหลายรานเลยที่อยากลอง”
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“มากขึ้นคะ อยางรานที่เราชอบอยูแลว เราก็จะเขาไปดูที่ตูคอนขางบอย สวนรานอื่นก็
มีที่สนใจอยูบาง ถามีโอกาสก็จะไปลองกดมาใชดูคะ”
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“เทาเดิมนะคะ ก็ใชแตแมคมาตลอด สวนอันอื่นยังไมคิดวามันตอบโจทยอะ”
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“มากขึ้นนะครับ นอกจากคูปองดูหนัง ผมก็อยากจะไปกดคูปองรานอาหารที่มันมีอยู
มาลองเอาไปใชนะ”
(คุณเอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“มากขึ้นครับ ยังไงก็กดแมคคอนขางบอย ยังมีรานอื่นอีกที่อยากลองไปกดมาใชดู อีก
อยางมันกดฟรี ลองใชดูก็ไมเสียหาย ไดลองของใหมดวย”
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“มากขึ้นครับ ยิ่งถามีรานใหมๆที่หนาสนใจมาลงนะ ผมจะกดไปลองใชเลย เปนพวก
ชอบลองครับ ฮาๆ”
(คุณภัทรพง พูลทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมรูสิ มันนาจะเทาเดิมนะ เพราะก็กดอยูแคโรงหนัง อยางมากก็แมคอีกอันที่จะไดใช
จริงๆ”
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“มากขึ้นสิ คูปองฟรี ใหสวนลด มีแตไดกับได”
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556)
“ไมนะ แตถามันมีรานคาที่นา สนใจมาเพิ่ม ก็คิดวาคงไปกดมาใช”
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“คิดวาไมอะ เพราะรานที่มีอยูตอนนี้ก็เปนรานเดิมๆที่กดมาใช สวนรานอื่นไมไดเปน
รานที่เขาไปใชบริการเลย ถาปรับปรุงตรงนี้ก็คิดวาจะใชมากขึ้นนะ”
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“มากขึ้นคะ ยังอยากใชดูอีกหลายๆรานเลย”
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
“มากขึ้น อยางนอยผมก็ยังใชแมคกับโรงหนังอยู สวนอยางอื่นใชตามโอกาสที่จะไดไป
ครับ”
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
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1.4.4 สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคาเลือกเดินทางบีทีเอสกอน
การเดินทางอื่นๆ หรือไม เพราะอะไร
“มันไมใชเพราะแครอทนะ เพราะพี่ตองเดินทางดวยบีทีเอสอยูแลว จากบานพี่มาที่
ทํางานมันประหยัดเวลาสุด เลยตองเลือกบีทีเอสกอนเลย”
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ไมนะ ถาในกรณีที่เดินทางใกลๆ บีทีเอสสถานีเดียวเนี่ย ก็จะเลือกใชรถเมล เพราะ
มันก็ถูกกวา”
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ถาวันทํางานมันเลี่ยงไมไดที่จะตองใชบีทีเอส แตไมไดเปนเพราะสิทธิประโยชนมันนะ
มันไมมีทางเลือกมากกวา ตองซื้อเวลาคะ”
(คุณนภารัตน นราสวัสดิ์ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ก็เ ลือกบีทีเ อสกอนนะคะ แตไมใชเ พราะสิทธิป ระโยชนมันนะ เพราะมันสะดวก
รวดเร็ว ประหยัดเวลา”
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ไมนะคะ ที่เลือกเพราะตองใชเดินทางมากกวา ไมไดมองอยางอื่นเลย”
(คุณจตุพร อยูนริ ันดร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
“ไมอะคะ ถาไมรีบก็จะเดินทางดวยรถเมล มันถูกกวากันเยอะ”
(คุณกมลชนก มณฑามณี สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ไมครับ มันเหมือนวาที่เลือกบีทีเอสเนี่ย เพราะประหยัดเวลามากกวา”
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ไมครับ แครอท รีวอรดสไมไดทําใหเลือกบีทีเอสกอน แตเพราะทํางานในเมือง บริษัท
อยูติดกับบีทีเอส เลยเลือกใชมากกวาครับ”
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมนะ เลือกตามความเหมาะสม”
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ ที่เลือกบีทีเอสเนี่ยเพราะมันเปนทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดในการเดินทาง
มาทํางาน”
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ จริง ๆแลวขึ้นรถเมล รถประจําทางอยางอื่นก็ได แตมันก็ตองดูเวลาดวย ถา
เวลาเหลือนอยก็เลือกขึ้นบีทีเอสคะ”
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมครับ เลือกบีทีเอสเพราะมันสะดวกแคนั้นเอง”
(คุณเอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมครับ ยังไงเดินทางก็เดินทางดวยบีทีเอสอยางเดียว ถาไปทํางาน มันก็ตองใชบัตร
อยูแลว เลยไมไดคิดวาสิทธิประโยชรจะทําใหเลือกบีทีเอสกอน”
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
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“ไมครับ ที่เลือกบีทีเอสเพราะตองใชเดินทางไปทํางานแคนั้นเอง”
(คุณภัทรพง พูลทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมนะ ถาจะเปนเรื่องเลือกใชบีทีเอสกอน เพราะรถไมติดมากกวามั้ง ไมใชเพราะแค
รอท รีวอรดสหรอก”
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ ถามีโอกาสก็อยากนั่งอะไรมาทํางานที่มันถูกกวาบีทีเอสนะ”
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ ชอบที่นั่งบีทีเอสแลวประหยัดเวลา ถึงที่ทํางานทัน”
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“ไมนะ นั่งอยางอื่นก็ไดที่ถูกกวาและไปทํางานไมสาย”
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ มันไมใชเพราะแครอทอะเราวา มันเปนเพราะการเดินทางบีทีเอสมันสวดสุด
แลว ณ ตอนนี้นะ”
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
“ไมนะครับ ผมคิดวาเพราะผมมีความจําเปนตองใชบีทีเอสมากกวา เลยเลือกขึ้นกอน
ครับ ถาวันหยุดแลวตองเดินทางไปไหนมาไหน ก็เลือกที่จะขับรถไปเอง สะดวกกวาครับ”
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
1.4.5 สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคาเลือกใชบัตรแรบบิทกอน
การใชบัตรแทนเงินสดอื่นๆ กอนเสมอหรือไม เพราะอะไร
“ไมอะ มันไมไดมีโปรโมชั่นอะไรที่จะตองเลือกมาใช ถามีสวนลดอะไรก็วาไปอยาง”
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ ปกติใชจายแตคาเดินทาง สวนถาจะจายอยางอื่นก็เลือกจายเงินสดเพราะไม
ชอบเอาเงินมาทิ้งไวในบัตรเยอะๆคะ กลัวหาย”
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ แตถามีโปรโมชั่นก็อาจจะเลือกกอน เชน จายดวยบัตรไดสวนลดอีก5% อะไร
อยางนี้ ก็จะทําใหเลือกใชกอน”
(คุณนภารัตน นราสวัสดิ์ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ ชอบจายเงินสดมากกวา”
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ไมเลยคะ ถาเปนเรื่องจายเงิน ก็จายดวยเงินสดสบายใจที่สุด อีกอยางบัตรมั นหาย
แลวไมไดเงินคืนดวย มันมีจุดบอดตรงนี้อยูคะ”
(คุณจตุพร อยูนริ ันดร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ ยังไมเห็นความจําเปนที่จะตองเติมเงินเขาไปในบัตรเพื่อเอาไวไปใชจายเลยอะ
จายดวยบัตรเครดิตมันคุมกวาเห็นๆ”
(คุณกมลชนก มณฑามณี สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
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“ไมครับ เวลาซื้อของผมชอบจายเปนเงินสด มันงายดี”
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ไมครับ มันไมไดเปนบัตรเครดิตที่รูดกอนจายทีหลัง ทําใหไมนาใชงานเทา”
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมเลย เลือกใชเงินสดอยูดี บัตรนี้มันเปนบัตรที่ตองเติมเงินเขาไปกอนอะ แลวถาคนที่
เขาไมไดมีเงินเดือนสูง เขาจะทิ้งเงินไวในบัตรมากขนาดที่จะใชจายของไดเลยหรอ เงินสดก็สะดวกกวา
ถูกไหม”
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ ชอบจายดวยเงินสดมากกวาอยูดี ถาบีทีเอสไมบังคับใช ก็จะจายดวยเงินสด
เหมือนกันนะ”
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมนะ ชอบจายเงินสดอะ สะดวกดี”
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมครับ ใชบัตรเครดิตคุมกวาเยอะ สะสมแตมไดทุกที่เลยดวย”
(คุณเอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมครับ แตถามีโปรโมชั่นก็อาจจะเลือกใชบัตรกอน เชน จายแลวไดสวดลดหรือได
ของแถม อะไรงี้อะครับ”
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมครับ จะจายเงินสดหรือไมก็บัตรเครดิต ไมชอบเติมเงินเขาไปในบัตรเยอะๆ กลัว
มันหายครับ เพราะตองควักเขาออกทุกวัน”
(คุณภัทรพง พูลทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ ยังไงก็ชอบจายเงินสดอยูดี มันรูสึกสบายใจกวา”
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ จายเงินสดเลย สะดวกกวาเยอะ”
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ แครอทนี่ไมไดทําใหเลือกใชกอนเลย ถาเปนโปรโมชั่น ก็วาไปอยาง อาจจะ
เลือกใชมากกวานะ”
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ ยังไงก็จายเงินสด มันใชจายไดทุกที่ไมมีขอจํากัดเหมือนบัตรแรบบิท”
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ ไมชอบเก็บเงินไวในบัตรเยอะ หายแลวมันไมไดคืนอะ เคยทําหายทีนึง เข็ด
เลย”
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
“ไมครับ ถาเปนหลักรอยผมก็จะจายสด สวนหลักพันเนี่ยผมจะจายบัตรเครดิตครับ”
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
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1.4.6 สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคาอยากชักชวนเพื่อนใหมา
ใชงานบัตรแรบบิทหรือไม เพราะอะไร
“ไมไดชวนใหมาซื้อบัตรแรบบิทนะ เพราะทุกคนก็มีบัตรอยูแลว จะชวนมาสมัครแค
รอท รีวอรดสมากกวา เพราะมันก็ไมไดเสียอะไร ยังไดสะสมคะแนน ไดคูปองสวนลด แลวก็อยางอื่น
ดวย”
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ จะชวนมาสมัครแครอท แลวก็กดคูปองไปใชมากกวา”
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ไมตองชวนใครมาใชงานบัตรเลยนะ พวกเพื่อนพี่ใชกันอยูแลว ก็แคชวนมากดตูคูปอง
ชวนมาใชงานพวกนี้มากกวา”
(คุณนภารัตน นราสวัสดิ์ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ จะเปนชวนเพื่อนใหมาสมัครแครอทมากกวา อยางนอยสะสมแตมจากการ
เดินทาง ถาใครไมอยากไดของ แลวมีของที่เราอยากได เราก็ใหมันแลกใหคะ”
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ เหมือนเปนบัตรบังคับใชอยูแลวอะ ไมตองชวนใครมาสมัครเลย คนเดินทางเขา
ตองมีกันอยูแลว”
(คุณจตุพร อยูนริ ันดร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ เคยแตชวนเพื่อนมากดคูปองสวนลด เพราะเพื่อนถามวาคูปองอะไร เอามา
จากไหน เลยแนะนําไปคะ”
(คุณกมลชนก มณฑามณี สัมภาษณเมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยครับ ผมคิดวาเพื่อนผมมีแทบทุกคนนะ ก็แคบอกใหมันสมัครแครอทเนี่ยแลวก็
จะไดอะไรที่เพิ่มขึ้นมาอีก เชน คูปอง แตม ประมาณนี้”
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ไมนะ สิทธิประโยชนมันก็แคทําใหบัตรมีอะไรมากขึ้น สวนบัตรมันเหมือนยัดเยียดให
คนที่ใชบีทีเอสเปนประจําอยูแลว”
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยชวนเพื่อนมาซื้อบัตรเลย ทุกคนมีอยูแลว มีแตชวนมาสมัครเพื่อที่จะไดก ด
คูปองมาใชเปนสวนลดฟรีๆ”
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมเลย ก็ชวนแตคนที่มีบัตรอยูแลวมาสมัครแครอท รีวอรดส จะไดสะสมแตมไปดวย
สมัครฟรี ไมเสียเงิน”
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมไดอยากชวนมาใชบัตร แตอยากชวนคนที่มีบัตรอยูแลวมาสมัครมากกวา เพราะ
มันก็ดีกวาไมไดอะไรเลย”
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556)
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“ไมครับ เพื่อนในออฟฟศมีกันทุกคนอยูแลว อยางมากก็ชวนไปกดตูคูปองแคนั้น”
(คุณเอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมนะ ชวนมาสมัครแครอทมากกวา ไมเคยชวนมาใชบัตรเลย”
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมนะครับ แคบอกเพื่อนที่มีบัตรมาสมัครแครอท รีวอรดส จะไดไดอะไรมากขึ้น”
(คุณภัทรพง พูลทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ ไมเ คยชวนใครมาซื้อบัตรเลย เพราะเพื่อนที่ เดินทางดวยกันก็มีบัตรอยูแลว
สวนคนที่ไมไดเดินทางก็ไมมีความจําเปนตองใช เลยไมเคยชวนเลย”
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ ยังไงทุกคนก็ตองมีบัตรอยูแลว ถาเดินทางบอยๆนะ สวนเพื่อนคนอื่นที่ไมไดใช
ไมรูจะไปชวนมันมาใชทําไม”
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ เคยแตชวนคนที่มีบัตรมากดคูปองดวยกัน แลวก็ไปใชคะ”
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“ไมไดชวนใครมาใชบัตรแรบบิทเลยนะ เห็นคนในออฟฟศที่กบับบีทีเอสพรอมกันเขาก็
มีกันหมด แตก็ชวนเพื่อนสนิทมาสมัครแครอท รีวอรดสเนี่ยแหละ บอกมันวาจะไดแตม ไดสวนลด มัน
ก็เลยสมัครตาม”
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“ไมนะ เคยแตชวนมากดคูปองคะ”
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยชวนใครมาซื้อบัตรนะ เพราะเพื่อนผมมีกันแทบทุกคน ชวนมาสมัครแครอท
รีวอรดสมากกวา บอกมันวาจะไดอะไรบาง บางคนผมเอามาสมัครใหเลยนะ เสียดายแทนมัน ยังไง
เดินทางทุกวันก็ไดแตมแลว ก็สมัครไป ไมเสียหายอะไร”
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
1.4.7 ลูกคาเคยพูดถึงสิ่งดีๆ ที่ไดรับจากการใชงานสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท
รีวอรดส ใหเพื่อนฟงหรือไม อยางไร
“เคยคะ บอกวามันสามารถสะสมแตมเพื่อแลกของได ไดคูป องสวนลดไปใชฟรีๆ
ประมาณนี้คะ เพื่อนพี่ก็สนใจนะ มีหลายคนเหมือนกันที่สมัครตามเลย”
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“เคยคะ เพื่อนเห็นเราใชคูปองสวนลดแมค เลยถามวาเอามาจากไหน ก็เลยเลาใหฟง
วาเนี่ยเอาบัตรแรบบิทไปแตะที่ตูคูปองแลวก็ปริ้นทออกมาไดฟรีๆ แลวก็พาเพื่อนไปกดดวยคะ”
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“เคยค ะ บอกให เ พื่ อนไปสมั ครแครอท รีว อรด ส จะได มี คูป องส วนลดใช แบบพี่
ประหยัดเงินได เพื่อนก็สนใจอยูนะ”
(คุณนภารัตน นราสวัสดิ์ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
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“เคยคะ เวลาเดินผานตูคูปองก็แชรวาเราเคยกดคูปองจากตูนี้ดวย มันไดสวนลดเยอะ
ดีนะ ลองกดดูไหม”
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยคะ”
(คุณจตุพร อยูนริ ันดร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
“เคยคะ เพราะเพื่อนถาม ก็เลยเลาใหฟงวามีคูปองสวนลดที่ตูคูปองตามสถานีบีทีเอส
สนใจก็เขาไปกดดูสิ ไปกดมาใชแลวมันก็ลดเยอะเหมือนกัน”
(คุณกมลชนก มณฑามณี สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“เคยครับ บอกเพื่อนวามันสะสมแตมไดดวยนะ กดคูปองก็ได ทําอะไรไดมากกวาบัตร
โดยสาร ใหลองไปสมัครดู”
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยครับ”
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“เคยคะ บอกวาไดคูปองสวนลดมากจากตูคูปอง ลองไปกดมาใชดูสิ เพื่อนก็ไปลองกด
ใชดูเหมือนกันคะ แตก็ไมไดถามเขาตอวาเปนไงบาง”
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“เคยคะ บอกเพื่อวาเราสมัครแครอท รีวอรดส สมัครฟรี ไมเสียเงิน แถมไดสะสมแตม
ไดคูปองสวนลด มีแตคุมกับคุม”
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“เคยคะ บอกใหเพื่อนมาสมัครแครอท รีวอรดสไว เพราะมันก็ดีกวาไมไดอะไรเลย
อยางนอยไดสําสมแตม มันก็เหมือนไดอะไรมากขึ้นกวาเดิม”
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“เคย บอกวาตูคูปองเนี่ยมันมีสวนลดตั้งหลายราน ใครสนใจก็ไปลองกดดู”
(คุณเอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“เคย ก็บอกเพื่อนวาสมัครแครอท รีวอรดสสิ มันจะไดสะสมแตมแลวก็มีของใหแลก
เยอะแยะ สวนเรื่องแตม แคเดินทางมันก็เก็บแตมใหเราอยูแลว ไมตองทําไรเลย มีแตไดกับได”
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“เคยครับ ก็โชวคูปองเพื่อนแลวบอกวา เนี่ยกดมาจาตู ไดสวนลดเยอะมาก ถาอยากได
ก็ไปลองกดดูนะ”
(คุณภัทรพง พูลทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยคะ”
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยคะ”
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556)
“เคยคะ ชวนไปกดคูปองดวยกันเลย จะไดเอาสวนลดไปใชพรอมๆกัน”
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556)
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“เคย ชวนเพื่อนมาสมัครนี่แหละ บอกวาจะไดสะสมแตม เอาไปแลกเปนเงินกลับมา
เปนคาโดยสารได ไดสวนลด มันก็เลยสมัคร”
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“เคยคะ ลากเพื่อนมาที่ตูคูปองดวยกันเลยแลวก็มาเลือกสวนลดกัน ไปใชพรอมกัน”
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
“เคยครับ ตอนนั้นไปซื้อแมคกับเพื่อน ผมก็ควักคูปองออกมาใช มันก็ถามวาเอามา
จากไหน ผมก็บอกวากดตูคูปองมา มันก็ใหผมพาไปกดเลยนะ”
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
1.4.8 ถามีบัตรที่ใหขอเสนอดีกวาบัตรแรบบิทลูกคาจะเปลี่ยนไปใชบัตรนั้นหรือไม เพราะ
อะไร
“มันก็ตองดูวาบัตรนั้นมันใชเดินทางบีทีเอสไดหรือเปลา ถาใชไดแลวขอเสนอดีกวาก็
เปลี่ยนคะ”
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ไมนะ เพราะคิดวายังไงบัตรมันผูกขาด ไมนาจะมีบัตรที่เดินทางบีทีเอสเปนบัตรอื่น
อีกอะ”
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“เปลี่ ยนสิ ค ะ แน นอนค ะ ถ า ใช เ ดิ นทางบีที เ อสได แต ข อ เสนอดีก ว า ทํ า ไมจะไม
เปลี่ยนไปใชละคะ”
(คุณนภารัตน นราสวัสดิ์ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“เปลี่ยนคะ เพราะคงไดอะไรมากกวาบัตรเดิมที่ใชอยูแนนอน”
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“ไมนะคะ ไมซีเรียส ยังไงก็แคบัตรเดินทาง ขี้เกียจเปลี่ยนบอยๆ”
(คุณจตุพร อยูนริ ันดร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
“เปลี่ยนคะ ดีกวาทุกอยางจะไมไปไดไงคะ”
(คุณกมลชนก มณฑามณี สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ก็ตองดูกอนนะครับวาเปนขอเสนอในดานไหน ถาโปรโมชั่นดีกวา สิทธิพิเศษมากกวา
ก็ไปครับ”
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“เปลี่ยนครับ ถาบัตรนั้นมีอยูจริงนะ”
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมนะคะ บีทีเอสมันเปนบัตรที่บังคับใชนะ ถามีบัตรอื่นมาแทรกมันคงยาก”
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไปสิคะ ถาคุณสมบัติเทากันแตขอเสนอดีกวา”
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
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“ไม น ะคะ ไม คิ ด ว า ทางบี ที เ อสจะยอมให บั ต รอื่ น มาทํ า หน า ที่ แ ทนแรบบิ ท มั น
ผูกขาดอะเราวา ขนาดขายยังบังคับขายเลย”
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไปแนนอนครับ สวนตัวใชบัตรเครดิตอยูแลว ถาสิทธิพิเศษดีกวาก็ไปครับ”
(คุณเอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมแนครับ เพราะถาเรามีแตมอยูเยอะแลว เคยแลกหลายครั้งแลว ถาเปลี่ยนบัตรใหม
ก็ตองเริ่มใหม มันจะไดไมคุมเสียหรือเปลา”
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ถาโปรโมชั่นดีกวาเดิมก็ไปครับ”
(คุณภัทรพง พูลทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมนะคะ ก็เปนแคบัตรเดินทาง สิทธิประโยชนไมนาตางกันเทาไหร”
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“เปลี่ยนคะ มันดีกวาทุกอยางเลย คุมกวาแนนอน”
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556)
“เปลี่ยนคะ เผื่อจะไดอะไรมากขึ้นกวาที่มีอยู”
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“ไมคะ คงไมมีบัตรทีเอสออกมาแขงกันเองจริงไหม ถามีจริง บัตรแรบบิทจะทําอยางไร
เขาตองคิดมาแลวแนนอน”
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“เปลี่ยนคะ มีแตไดกับได ดีกวาแนนอน”
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
“ตองดูกอนครับ ถาใชเดินทางบีทีเอสไดเหมือนกัน มีสิทธิประโยชนดีกวาจริงไหม ถา
ดีกวาไมมากก็ไมเปลี่ยนครับ ถาดีกวามากก็เปลี่ยนครับ”
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
1.4.9 ลูกคา เคยมีปญหาจากการใชงานบัตรแรบบิทหรือสิทธิประโยชนข องโปรแกรม
แครอท รีวอรดส แลวรองเรียนกับบริษัทหรือไม อยางไร
“ไมเคยคะ”
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“ไมมีปญหาอะไรนะ”
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สัมภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
“เคยมีปญหาเกี่ยวกกับบัตร แตก็แจงเจาหนาที่ที่สถานีเลย เขาก็แกปญหาใหเลย”
(คุณนภารัตน นราสวัสดิ์ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
“เคยมีปญหา กดคูปองแลวไมออกคะ แจง พนัก งานที่ส ถานีแลว แตก็ไมไดรับการ
แกปญหาทันที เลยไมไดกดไปใชเลยคะตอนนั้น”
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
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“ไมมีคะ”
(คุณจตุพร อยูนริ ันดร สัมภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยมีปญหานะคะ”
(คุณกมลชนก มณฑามณี สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ไมมีครับ”
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)
“ไมมีนะครับ”
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ยังไมเคยมีคะ”
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมมีคะ”
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556)
“ไมมีคะ”
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สัมภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยมีปญหาเลยครับ”
(คุณเอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมมีครับ”
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
“ไมมีครับ ใชงานไดปกติ”
(คุณภัทรพง พูลทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมมีคะ”
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยมีคะ”
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556)
“ไมมีคะ”
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“เคยกดคูปองไมไดอะ แตก็ไมไดอะไร รอเวลากลับมากดใหมตอนเย็น”
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556)
“ไมมีคะ”
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สัมภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
“ไมเคยมีปญหานะครับ”
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
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2. ผลการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ
เปนผลการวิจัยจากการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยาง ผูเปน
ลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอย
กวา 2 อยาง และมีอายุตั้ง แต 18-35 ป อาศัยอยูในเขตกรุง เทพมหานคร จํานวน 200 ชุด
มาประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS for windows โดยสามารถสรุปผลการวิจัยไดเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1: คําถามเกี่ยวกับขอมูลของผูใชงาน
สวนที่ 2: คําถามเกี่ยวกับการรับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส
สวนที่ 3: คําถามเกี่ยวกับความภักดีตอบัตรแรบบิท
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สวนที่ 1 : คําถามเกี่ยวกับขอมูลของผูใชงาน
1) ประเภทของบัตรแรบบิท
ตารางที่ 4-1 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามประเภทบัตร
ประเภทของบัตรแรบบิท
นักเรียนนักศึกษา
บุคคลทั่วไป
อื่นๆ

จํานวน (คน)
52
138
10

รอยละ
26.00
69.00
5.00

จากตารางที่ 4-1 พบวาจากกลุมตัวอยางทั้งหมด มีบัตรประเภทนักเรียนนักศึกษา
คิดเปนรอยละ 26 ประเภทบุคคลทั่วไป คิดเปนรอยละ 69 และประเภทอื่นๆ คิดเปนรอยละ 5
2) เพศ
ตารางที่ 4-2 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

จํานวน (คน)
87
113

รอยละ
44.00
57.00

จากตารางที่ 4-2 พบวาจากเพศของกลุมตัวอยางทั้งหมด เปนเพศชาย คิดเปนรอ ย
ละ 44 และเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 57
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3) อายุ
ตารางที่ 4-3 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามอายุ
อายุ

18-23
24-29
30-35

จํานวน (คน)
49
92
59
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รอยละ
24.00
46.00
30.00

จากตารางที่ 4-3 พบวาจากอายุของกลุมตัวอยางทั้ง หมด ชวงอายุ 18-23 ป คิด
เปนรอยละ 24 อายุ 24-29 ป คิดเปนรอยละ 46 และอายุ 30-35 ป คิดเปนรอยละ 30
4) ระดับการศึกษา
ตารางที่ 4-4 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

จํานวน (คน)
64
105
31

รอยละ
32.00
52.00
16.00

จากตารางที่ 4-4 พบวาจากระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางทั้งหมด ที่มีร ะดับ ต่ํา
กวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 32 ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 52 และระดับสูงกวาปริญญาตรี
คิดเปนรอยละ 16
5) อาชีพ
ตารางที่ 4-5 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานเอกชน
ขาราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คาขาย-ธุรกิจสวนตัว
รับจาง
อื่นๆ

จํานวน (คน)
51
83
17
19
28
2

รอยละ
25.00
41.00
9.00
10.00
14.00
1.00

จากตารางที่ 4-5 พบว า จากอาชี พ ของกลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง หมด เป น นั ก เรี ย น/
นักศึกษา คิดเปนรอยละ 25 พนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 41 ขาราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิด
เปนรอยละ 9 คาขาย-ธุรกิจสวนตัวคิดเปนรอยละ 10 รับจาง คิดเปนรอยละ 14 และอาชีพอื่นๆ คิด
เปนรอยละ 1
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6) รายไดตอเดือน
ตารางที่ 4-6 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามรายไดตอเดือน
รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
มากกวา 50,000 บาท

จํานวน (คน)
36
75
40
27
12
10
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รอยละ
18.00
38.00
20.00
14.00
6.00
5.00

จากตารางที่ 4-6 พบวาจากรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางทั้งหมด มีรายไดตอ
เดือนต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 18 รายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท คิดเปนรอยละ
38 รายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 20 รายไดตอเดือน 30,001-40,000 บาท
คิดเปนรอยละ 14 รายไดตอเดือน 40,001-50,000 บาท คิดเปนรอยละ 6 และรายไดตอเดือน
มากกวา 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 5
7) ใชบัตรแรบบิทในการทําอะไรบาง
ตารางที่ 4-7 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามการใชงาน
การใชงาน
ใชเดินทางบีทีเอส
ใชจายเงินในรานคาพันธมิตร
ใชแตะตูคูปอง
ใชสะสมแตมและแลกของ

จํานวน (คน)
200
83
189
72

รอยละ
100.00
41.50
94.50
36.00

จากตารางที่ 4-7 พบวาจากการใชงานของกลุมตัวอยางทั้งหมด โดยสารเดินทาง
บีทีเอส คิดเปนรอยละ 100 ใชจายเงินในรานคาพันธมิตร คิดเปนรอยละ 41.50 ใชแตะตูคูปอง
คิดเปนรอยละ 94.50 และสะสมแตมและแลกของ คิดเปนรอยละ 36
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8) เรียงลําดับการใชงาน
ตารางที่ 4-8 แสดงจํานวน รอยละ และลําดับของกลุมตัวอยาง แยกตามการเรียงลําดับการใชงาน
ระดับการศึกษา
ใชเดินทางโดยสารบีทีเอส
ใชจายเงินในรานคาพันธมิตร
ใชแตะตูคูปอง
ใชสะสมแตมและแลกของ

จํานวน (คน)
199
73
123
122

รอยละ
99.50
36.50
61.50
61.00

ลําดับ
1
4
2
3
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จากตารางที่ 4-8 พบว าจากการใชง านของกลุม ตัว อย างทั้ง หมด ใช เ ดิ นทาง
โดยสารบีทีเอส คิดเปนรอยละ 99.50 เปนลําดับที่ 1 ใชแตะตูคูปอง คิดเปนรอยละ 61.50 เปนลําดับ
ที่ 2 ใชสะสมแตมและแลกของ คิดเปนรอยละ 61 เปนลําดับที่ 3 และใชจายเงินในรานคาพันธมิตร
คิดเปนรอยละ 36.50 เปนลําดับที่ 4
สวนที่ 2 : คําถามเกี่ยวกับการรับรูและความพึงพอใจของลูกคา ที่มีตอสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส
1) การรับรูข องลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
ตารางที่ 4-9 แสดงจํานวน และรอยละของการรับ รูของลูก คาที่มีตอสิทธิป ระโยชนของโปรแกรม
แครอท รีวอรดส
การรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
1. การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสวนลดหรือสินคาในเครือบีทีเอสกรุป
2. การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนบัตรสมนาคุณที่หางสรรพสินคา รานคา และโรง
ภาพยนตรที่รวมรายการ
3. การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนเงินบริจาคใหแกการกุศล
4. การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดรานอาหารและเครื่องดื่ม
5. การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดสถานที่ใหความบันเทิง
6. การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดสินคาหรือบริการอื่นๆ
7. กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดสเพื่อสงเสริมการขาย เชน กิจกรรม Speed up
Carrot Point กิจกรรม กด ลุน บิน เปนตน
8. กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดสในแฟนเพจเฟสบุค ไดแก กิจกรรม Carrot Day
การรับรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดสโดยรวม

จํานวน
คนที่
ตอบ
143
152

คิดเปน
เปอร
เซ็นต
71.5%
76%

138
184
186
189
159

69%
92%
93%
94.5%
79.5%

157

78.5%
81.75%

จากตารางที่ 4-9 พบวากลุม ตั วอย างทั้ ง หมดมีก ารรับ รูตอ สิท ธิป ระโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดสโดยรวม คิดเปนรอยละ 81.75 และพบวาสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางมี
การรับ รูม ากที่สุด 3 อันดับ แรก ไดแก อันดับ แรกคือ การกดคูป องที่ตูคูป องแครอทเพื่อรับคูปอง
สวนลดสินคาหรือบริการอื่นๆ คิดเปนรอยละ 94.5 รองลงมาคือ การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับ
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คูปองสวนลดสถานที่ใหความบันเทิง คิดเปนรอยละ 93 สวนอันดับสามคือ การกดคูปองที่ตูคูปองแค
รอทเพื่อรับ คูป องสวนลดรานอาหารและเครื่อ งดื่ม คิดเป นร อยละ 92 และสิท ธิป ระโยชนก ลุ ม
ตัวอยางมีการรับรูนอยที่สุดคือ การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนเงินบริจาคใหแกการกุศล คิดเปนรอย
ละ 69
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2) ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
ตารางที่ 4-10 แสดงคาเฉลี่ย คาการกระจายขอมูล และระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิ
ประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจของลู กค าที่มีตอสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส
1. การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสวนลดหรือสินคาในเครือบีทีเอสกรุป
2. การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนบัตรสมนาคุณที่หางสรรพสินคา รานคา
และโรงภาพยนตรที่รวมรายการ
3. การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนเงินบริจาคใหแกการกุศล
4. การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดรานอาหารและ
เครื่องดื่ม
5. การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดสถานที่ใหความ
บันเทิง
6. การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดสินคาหรือบริการ
อืน่ ๆ
7. กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดสเพื่อสงเสริมการขาย เชน กิจกรรม
Speed up Carrot Point กิจกรรม กด ลุน บิน เปนตน
8. กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดสในแฟนเพจเฟสบุค ไดแก กิจกรรม
Carrot Day
ความพึงพอใจของลู กคาที่มีตอสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดสโดยรวม

3.10
3.47

คาการ
ระดับ
กระจาย ความพึง
ขอมูล
พอใจ
1.35 ปานกลาง
1.23
สูง

3.14
3.45

1.31
1.29

ปานกลาง
ปานกลาง

3.39

1.30

ปานกลาง

3.25

1.18

ปานกลาง

3.04

1.34

ปานกลาง

3.32

1.31

ปานกลาง

3.39

0.81

ปานกลาง

จากตารางที่ 4-10 พบวากลุมตัวอยางทั้งหมดมีความพึงพอใจตอสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดสโดยรวม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 และพบวาสิท ธิ
ประโยชนที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก มีก ารประเมินอยูในระดับสูงและ
ปานกลาง ไดแ ก อันดับ แรกคือ การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปน บัตรสมนาคุณที่หางสรรพสินคา
รานคา และโรงภาพยนตรที่รวมรายการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 รองลงมาคือ การกดคูปองที่ตูคูปอง
แครอทเพื่อรับคูปองสวนลดรานอาหารและเครื่องดื่ม มีคาเฉลี่ยเทา กับ 3.45 สวนอันดับ สามคือ
การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดสถานที่ใหความบันเทิง มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.39
และสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดส
เพื่อสงเสริมการขาย เชน กิจกรรม Speed up Carrot Point กิจกรรม กด ลุน บิน เปนตน โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.04
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สวนที่ 3 : คําถามเกี่ยวกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
ตารางที่ 4-11 แสดงคาเฉลี่ย คาการกระจายขอมูล และระดับความภักดีของลูกคาที่มีตอ
บัตรแรบบิท
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ความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท

1. ทานจะใชจายผานบัตรแรบบิทมากขึ้น
2. ทานจะกดคูปองจากตูคูปองแครอทและนําไปใชมากขึ้น
3. ทานอยากใชจายผานบัตรแรบบิทตอไปเรื่อยๆ
4. ทานจะเลือกเดินทางโดยสารบีทีเอสกอนการเดินทางโดยสารอื่นๆ เสมอ
5. ทานจะเลือกใชบัตรแรบบิทจายแทนสิ่งอื่นๆ เชน เงินสด บัตรเครดิต
บัตรเดบิต กอนเสมอ
6. ทานรูสึกไววางใจและเชื่อมั่นในบริการของบัตรแรบบิท
7. ทานรูสึกผูกพันและมีความใกลชิดกับบัตรแรบบิท
8. ทานรูสึกวาบัตรแรบบิทเปนเหมือนเพื่อนที่คุนเคย
9. ทานรูสึกเสียดายถาไมไดเปนลูกคาของบัตรแรบบิท
10. ทานอยากชักชวนใหผูอื่นมาใชบริการบัตรแรบบิท
11. ทานเต็มใจที่จะพูดถึงสิ่งดีๆที่ไดรับจากการใชงานสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส ใหผูอื่นฟง
12. ทานไมอยากเปลี่ยนไปใชบริการบัตรแทนเงินสดของผูใหบริการรายอื่น
แมจะไดรับขอเสนอที่ดีกวา
13. ทานจะไมเปลี่ยนไปใชบริการบัตรแทนเงินสดของผูใหบริการรายอื่น
ทันที หากประสบปญหาเกี่ยวกับบัตรแรบบิทหรือสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส
14. หากผูอื่นมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับบัตรแรบบิทหรือสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส ทานจะแกไขความเขาใจผิดนั้นทันที
15. หากทานมีขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับบัตรแรบบิทหรือสิทธิ
ประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทานพรอมจะบอกกลาวเพื่อให
บริษัทปรับปรุง
ความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิทโดยรวม

2.52
2.86
3.03
2.97
3.20

คาการ
ระดับ
กระจาย ความภักดี
ขอมูล
1.43
ต่ํา
1.26
ปานกลาง
1.29
ปานกลาง
1.36
ปานกลาง
1.31
ปานกลาง

3.12
3.19
3.07
3.00
3.00
3.06

1.26
1.28
1.31
1.26
1.25
1.25

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.24

1.38

ปานกลาง

2.90

1.32

ปานกลาง

2.76

1.20

ปานกลาง

2.81

1.34

ปานกลาง

2.98

0.63

ปานกลาง

จากตารางที่ 4-11 พบวากลุมตัวอยางทั้งหมดมีความภักดีตอ บัตรแรบบิทโดยรวมอยู
ในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 และพบวาเรื่อ งที่กลุมตัวอยางมีความภัก ดีม ากที่ส ุด 3
อันดับแรก ไดแก อันดับแรกคือ ทานไมอยากเปลี่ยนไปใชบริการบัตรแทนเงินสดของผูใหบริการราย
อื่นแมจะไดรับขอเสนอที่ดีกวา มีการประเมินอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 รองลงมาคือ
ทานจะเลือกใชบัตรแรบบิทจายแทนสิ่งอื่นๆ เชน เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต กอนเสมอ มีก าร
ประเมินอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 สวนอันดับสามคือ ทานรูสึกผูกพันและมี
ความใกลชิดกับบัตรแรบบิท มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง โดยมีคา เฉลี่ย เทา กับ 3.19 และ
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เรื่องที่กลุมตัวอยางมีความภักดีนอยที่สุดคือ ทานจะใชจายผานบัตรแรบบิทมากขึ้น มีการประเมินอยู
ในระดับต่ํา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.52
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3. ผลการวิเคราะหเชิงอนุมาน
ผูวิจัยไดนําคาสถิติทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้มาทํา
การวิเคราะหผล โดยกําหนดระดับนัยสําคัญไวที่ 0.05 เพื่อทดสอบตัวแปรตามสมมติฐานการวิจัย
สมมติ ฐาน คือ ความพึง พอใจของลูก คาที่มีตอสิท ธิประโยชนของโปรแกรมแครอท
รีวอรดส มีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
ตารางที่ 4-12 แสดงคาความสัมพันธของความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชน
ของโปรแกรมแครอท รีวอรดส กับความภักดีของลูกคาที่มีตอ บัตรแรบบิท
Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

Between
Groups

13.732

27

.509

.718

.828

Within Groups

46.025

65

.708

Total

59.757

92

จากตารางที่ 4-12 พบวาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรม
แครอท รีวอรดสกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท ไมมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ
0.05
สามารถสรุปไดวาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท
รีวอรดส ไมมีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท

บทที่ 5
สรุป และการอภิปรายผล
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การศึก ษาวิจัย เรื่อง “การสรางความสัม พันธกับ ลูก คา ผานโปรแกรมลูก คาสัม พัน ธ
กรณีศึกษา แครอท รีวอรดส” โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธ
ผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 2) ศึกษาการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท
รีวอรดส 3) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิท ธิป ระโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
4) ศึก ษาความภัก ดีของลูก คาที่มีตอบัตรแรบบิท ซึ่ง เปนการวิจัยทั้ง เชิง คุณภาพ (Qualitative
Research) ดวยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหารของบริษัท แครอท
รีวอรดส เพื่อทราบถึงการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส รวมถึงการสัมภาษณ
แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม ตัวอยาง เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคา
ที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท โดยผู
วิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้
1. สรุปผลการวิจัย
2. การอภิปรายผล
1. สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยแยกตามวิธีการวิจัยออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้
1.1 สวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1.1.1 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ เชิงลึก (In-Depth Interview) กับ ผูบริหารของ
บริษัท แครอท รีวอรดส เพื่อทราบถึงการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส
1.1.2 ผลการวิจัยจากการสัม ภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง
ผูเปนลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุตั้งแต 18-35 ป เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มี
ตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
1.2 สวนของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ผลการวิจัยจากการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคา
ที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา
2 อยาง และมีอายุตั้งแต 18-35 ป เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มี ตอสิท ธิ
ประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท

2
1.3 สวนของการวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis)
ผลการวิเคราะหเชิงอนุมานจากการตั้งสมมติฐานที่ผูวิจัยไดตั้งไววา ความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส มีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของ
ลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
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1.1 สวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1.1.1 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหารของบริษัท
แครอท รีวอรดส เพื่อทราบถึงการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส
บริษัทแครอท รีวอรดส เปนบริษัทที่ทําโปรแกรมทางการตลาดใหกับบัตรแรบบิท โดย
มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งบริษัทเหมือนบัตรเครดิตที่มีโปรแกรมสะสมคะแนนทั่วๆไป คือ เพื่อจะให
ลูกคามาใชจายผานบัตรมากขึ้น จึงมีการทําโปรแกรมสะสมคะแนนและโปรแกรมทางการตลาดเพื่อ
จูงใจลูกคา และเพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับลูกคาที่ใชงานบัตรแรบบิท รวมถึงการมุงทํากําไรใหกับ
บริษัทในทางธุรกิจ
แครอท รีวอรดส เริ่ม ทําในสวนของการสะสมคะแนนเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2555 ปจจุบันมีสมาชิกแครอท รีวอรดส ประมาณ 360,000 คน โดยมีกลุมเปาหมายหลักของ
โปรแกรมคือ ผูที่ถือบัตรแรบบิททุกประเภท รวมถึงผูที่ถือบัตรแรบบิทรวมที่เปนพันธมิตรกับบัตร
แรบบิท เชน บัตรแรบบิทธนาคารกรุงเทพ แมคโดนัลแรบบิท เปนตน ในชวงแรกจะเนนกลุมบุคคลที่
มีอายุตั้งแต 18-35 ป เนื่องจากเปนกลุมเปาหมายหลักที่มีการใชงานโปรแกรมมากที่สุด
สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส แบงออกเปน 3 สวนดวยกัน ไดแก สวน
แรกเปนการแลกคะแนนสะสม จะมีสิทธิประโยชน เชน การแลกรับบัต รสมนาคุณจากรานคาตางๆ
การแลกเปนของสมนาคุณจากบีทีเอส เปนตน สวนที่สองเปนการกดคูปองสวนลดจากตูคูปอง จะได
คูปองสวนลดรานคาที่รวมรายการ เชน คูปองสวนลดแมคโดนัล คูปองสวนลดสยามโอเชี่ยนเวิลด เปน
ตน สวนสุดทายเปนกิจ กรรมสําหรับสมาชิก ในแตละเดือน ซึ่ง จะมีกิจ กรรมที่แตกตางกันไป เชน
กิจกรรมกด ลุน บิน กิจกรรม Speed up Carrot Point เปนตน
เกณฑในการตั้งสิทธิประโยชน ก็จะแบงออกเปน 3 สวนเชนกัน ไดแก สวนแรกเปนใน
สวนของการแลกคะแนนสะสม ชวงแรกๆจะเนนของที่มตี นทุนต่ํา เนื่องจากบริษัทเพิ่งเปดมาไดไมนาน
และมีทุนนอย จึงเนนผลิตภัณฑของบริษัทเอง สวนที่สองเปนในสวนของคูปองสวนลดจากตูคูปอง
มีการทําบารเทอรกับรานคาตางๆ เชน 50% จายเงินสด อีก 50% จายเปนของ เพื่อประหยัดตนทุน
และหาพันธมิตรทางธุรกิจใหเพิ่มมากขึ้น สวนสุดทายเปนในสวนของกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมโดย
มีของรางวัลเปนของสมนาคุณในเครือบีทีเอสกรุปเปนหลัก โดยจะคงความประหยัดตนทุนไวเชนเดิม
ชองทางการสื่อสารใหลูกคารับรูถึงสิทธิประโยชนมีการสื่อสารใหขอมูลกับลูกคาผานสื่อ
ตางๆ ที่เปนสื่อที่มีตนทุนต่ํา ไดแก แครอท รีวอรดส แฟนเพจ อินสตาแกรม สื่อในจุดที่คนสังเกตเห็น
งาย สื่อโฆษณาในบีทีเอสและบนบีทีเอส อีเมลล ขอความทางโทรศัพท เว็ปไซต ตูคูปองแครอท
โฆษณาผานรานคาพันธมิตร คอลเซ็นเตอร รวมไปถึง การพวงกับ โฆษณาของบัตรแรบบิท โดย
พิจารณาการใชสื่อตางๆ ตามความเหมาะสม
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สวนชองทางในการเก็บขอมูลผลตอบรับของลูกคา มีการเก็บขอมูลผลตอบรับของลูกคา
ในฐานขอมูล โดยจะมีห นวยงานที่ทําการวิเ คราะหตลาด และหนวยงานที่ทําการวิเคราะหขอมูล
หากอยากทราบขอมูลในสวนไหน ก็จะสามารถดึงมาใชและนํามาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
บริษัทตอไปได
ทั้ง นี้ยัง มีเ ทคโนโลยี ที่เ ขามาชวยในการบริห ารลูก คาสัม พั นธผานโปรแกรมแครอท
รีวอรดส ไดแก เทคโนโลยีในการเก็บแตม ใชซอฟตแวรหลักจากฐานขอมูลแมที่นิวซีแลนด สงขอมูล
ไปเก็บที่ฐานขอมูลที่นิวซีแลนดเพื่อปองกันการสูญหายและความผิดพลาดของขอมูล ยังมีเทคโนโลยี
ในการเก็บขอมูลลูกคา โดยใชซอฟตแวรเพื่อชวยเหลือคอลเซ็นเตอร โดยเปนโปรแกรมแสดงขอมูล
ลูกคาที่โทรเขามา หากเปนเบอรที่ลงทะเบียนไวกับโปรแกรมแครอท รีวอรดส ก็จะขึ้นประวัติสวนตัว
และประวัติการใชงานของลูกคาคนนั้นๆ เปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งขึ้น
ปญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส
มี 3 สวนหลักๆ ไดแก สวนแรกเปนในสวนของเทคโนโลยี ระบบของการบริการลูกคายังไมนิ่ง หลายๆ
อยางยังเปนการพิมพดวยมือและการจดบันทึก ซึ่งในจุดนี้อยูในระหวางการเจรจากับบริษัทที่จะซื้อ
โปรแกรม ทําใหซอฟตแวรที่ชวยเหลือการทํางานยังมีนอย สวนที่สองเปนในสวนของลูกคา เนื่องจาก
ระบบยังไมเสถียรจะมีลูกคาที่แตมหาย ตองแกปญหาเปนรายบุคคลไป และสวนสุดทายยังมีปญหา
ตรงจุดวางตูคูป อง ที่มีแค 60 จุด ทุก สถานีบีทีเอส ยกเวนสวนตอขยาย อาจไม เ พียงพอในการ
ทําการตลาด แตในตอนนี้ทางบริษัทกําลังจะขยายจุดวางตูคูปอง ตามตึกที่มีทางเชื่อมกับบีทีเอส
และตึกที่เปนจุดสังเกต เพื่อเปนประโยชนในดานการตลาดมากขึ้น
สุดทายแนวโนมการบริหารลูกคาสัมพันธผา นโปรแกรมแครอท รีวอรดสในอนาคต ไดแก
การทําแอพพลิเ คชั่น (Application) เปนชองทางในการติดตอกับ ลูก คา เพื่อเปนอีก หนึ่ง ชองทาง
ในการแจงปญหา รองเรียน สําหรับ ลูก คา ในสวนของการทํางาน จะมีการทําโปรแกรมที่ชวยให
พนักงานสามารถทํางานที่บานไดถึง แมจ ะไมไดอยูที่บ ริษัท (Customer Service Work From
Home) เพื่อตอบปญ หาลูกคาไดอยางรวดเร็วและมีป ระสิท ธิภาพมากยิ่ง ขึ้น อีกทั้ง ยัง จะมีก ารทํา
เว็ปแชท (Webchat) เพื่อใหลูกคาแจงปญหาและตอบปญหาลูกคาไดทันทีอีกดวย
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1.1.2 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง
ผูเปนลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุตั้งแต 18-35 ป เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคา
ที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
1) ศึกษาการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
จากการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) กั บ กลุ ม ตั ว อย า งพบว า
กลุมตัวอยางสวนใหญมีก ารรับ รูสิท ธิประโยชนเกี่ยวกับคูปองรานอาหารมากที่สุด โดยเฉพาะราน
แมคโดนัล เนื่องจากเป นรานที่เ ข า ใชบ ริก ารบ อย และเห็ นมีใหก ดคูป องที่ตูคูป องแครอทตลอด
รองลงมาเปนสิทธิประโยชนเกี่ยวกับคูปองสถานบันเทิงตางๆ โดยเฉพาะบัตรชมภาพยนตร เนื่องจาก
เห็นการโฆษณาเกี่ยวกับคูปองสวนลดผานสื่อบนบีทีเอสและตูคูปองทําใหเกิดความสนใจและไปกด
คูปองมาใชงาน สิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูนอยที่สุด คือ สิทธิประโยชนในการ
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แลกคะแนนเปนเงินบริจาคใหแกการกุศล เนื่องจากไมมกี ารโฆษณาผานสื่อที่พบเห็นเปนประจํา ทําให
การรับรูสิทธิประโยชนในเรื่องของการแลกคะแนนคอนขางต่ํากวาสิทธิประโยชนอื่นๆ
ในเรื่องของชองทางในการเขาถึง ลูก คา จากการสัม ภาษณเ ชิง ลึก (In-Depth
Interview) กับกลุมตัวอยางพบวา สื่อที่กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูมากที่สุดคือ สื่อบนบีทีเอส
และในสถานีบีทีเ อส เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีการเดินทางโดยสารดวยบีทีเอสเปนประจํา
ทําใหพบเห็นโฆษณาผานสื่ อนี้แทบจะทุกชิ้น รองลงมาเปนตูคูปอง เนื่องจากตูคูปองจะตั้งอยูตาม
สถานีบีทีเอสเกือบทุกสถานี ซึ่งหากกลุมตัวอยางสวนใหญอยากทราบสิทธิประโยชน ก็สามารถเขาไป
กดดูไดวามีสิทธิประโยชนอะไรบาง สวนสื่อที่กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูนอยที่สุด คือ ขอความ
ทางโทรศัพท ไมมีใครพูดถึงเลย พอถามยอนไป กลุมตัวอยางทั้งหมดมีโทรศัพทกันทุกคน รูวาไดรับ
ขอความ แตกลับไมเคยเปดอาน เพราะคิดวาในแตละวันมีแตขอความที่ไมเปนประโยชนสงเขามา
2) ศึก ษาความพึ ง พอใจของลูก ค าที่มี ตอ สิ ท ธิป ระโยชน ของโปรแกรมแครอท
รีวอรดส
จากการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) กั บ กลุ ม ตั ว อย า งพบว า
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจคูปองสวนลดรานอาหารมากที่สุด โดยเฉพาะคูปองสวนลดราน
แมคโดนัล เนื่องจากเปนรานที่เขาใชบริการเปนประจําอยูแลว อีกทั้งยังมีหลายสาขา หารับประทาน
ไดงาย กดไปแลวไดใช รองลงมาเปนคูปองสวนลดสถานบันเทิงตางๆ โดยเฉพาะคูปองสวนลดบัตรชม
ภาพยนตรในเครือ เมเจอร ซีนีเพล็กซ เนื่องจาก กลุมตัวอยางสวนใหญชื่นชอบการชมภาพยนตรใน
เวลาที่วางจากการทํางานหรือเรียน สวนสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางสวนใหญพึงพอใจนอยที่สุด คือ
การแลกคะแนนเปนเงินบริจาคใหแกการกุศล เนื่องจากคิดวาการทําบุญ ไปทําดวยตนเองที่สถานที่
นั้นๆเลยสะดวกกวา เพื่อความสบายใจ ถึงมือผูรับแนนอน ไมจําเปนตองใชการแลกคะแนน
3) ศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
จากการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) กั บ กลุ ม ตั ว อย า งพบว า
ความภักดีในดานทัศนคติของกลุมตัวอยางสวนใหญ คิดวาการมีแครอท รีวอรดสเปนเพียงผลพลอยได
จากการใชงานบัตรเทานั้น แตก็ทําใหมีความรูสึกวาบัตรใหอะไรมากขึ้นกวาการเปนบัตรโดยสาร
ธรรมดาทั่ วไป รู สึ ก ใกล ชิ ด กั บ บัต รแรบบิ ท มากขึ้ น เนื่ อ งจากได ใ ช ง านบัต รในการทํ า อย า งอื่ น
ที่นอกเหนือจากการเดินทางโดยสารบีทีเอส เชน ใชกดคูปอง ใชรวมกิจกรรม เปนตน สวนในดานของ
พฤติก รรม กลุม ตัวอยางสวนใหญ คิดวาจะนําคูป องไปใชม ากขึ้น เพราะคูป องเปนคูป องสวนลด
ที่สามารถกดไปใชไดตลอด ไมมีขอจํากัดอะไรมากนัก ทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญรูสึกวามีแตไดกับได
เรื่องของการที่ลูกคาจะไมเปลี่ยนไปใชบัตรอื่นที่มีขอเสนอที่ดีกวา เพราะกลุมตัวอยางสวนใหญคิดวา
ไมมีทางเลือก จึงไมสามารถเปลี่ยนไปใชบัตรอื่นได เนื่องจากบัตรแรบบิทเปนบัตรโดยสารที่บังคับขาย
และผูกขาดการเดินทางของคนเมืองอยูแลว จึงไมนาจะมีบัตรอื่นเขามาแทรกแซงไดงายๆ สวนเรื่องที่
ลูกคาจะไมใชจายผานบัตรแรบบิทมากขึ้น เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญ คิดวาอยางไรก็ใชบัตร
เฉพาะตอนเดินทาง ถาจะใชจายอยางอื่น บัตรแรบบิทยังไมมีโปรโมชั่นที่นาดึงดูดใจใหใชจาย จึงเลือก
ที่จะจายดวยเงินสดหรือบัตรเครดิต เนื่องจากสะดวกกวา แตหากมีโปรโมชั่นที่นาสนใจในการใชจาย
ผานบัตรแรบบิท กลุมตัวอยางสวนใหญก็เลือกที่จะจายดวยบัตรแรบบิท เชน จายแลวไดสวนลด จาย
แลวไดของแถม เปนตน
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1.2 สวนของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ผลการวิจัยจากการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยาง ผูเปน
ลูกคา ที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบีย นและใชสิทธิประโยชนข องโปรแกรมแครอท รีวอรดส
ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุตั้งแต 18-35 ป เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคา
ที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
จากผลวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชบัตรแรบบิท ประเภทบุคคลทั่วไป รองลงมา
เปนประเภทนัก เรียนนักศึกษา และประเภทอื่นๆ สวนเพศกลุมตัวอยางสวนใหญเ ปนเพศหญิง
รองลงมาเปนเพศชาย สวนอายุของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุอยูในชวงอายุ 24-29 ป รองลงมา
เปนชวงอายุ 30-35 ป และชวงอายุ 18-23 ป ในเรื่องของระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญ
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาเปนระดับ ต่ํากวา ปริญญาตรี และระดับสูงกวาปริญญาตรี
สวนอาชีพของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานเอกชน รองลงมาเปนนักเรียน/นักศึกษา คาขายรับจาง ธุรกิจสวนตัว ขาราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอื่นๆ สวนรายไดตอเดือนของกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท รองลงมามีรายไดตอเดือน 20,001-30,000
รายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท รายไดตอเดือน 30,001-40,000 บาท รายไดตอเดือน 40,00150,000 บาท และรายไดตอเดือนมากกวา 50,000 บาท สวนการใชงานบัตรแรบบิทของกลุมตัวอยาง
สวนใหญใชเดินทางโดยสารบีทีเ อส รองลงมาใชแตะตูคูปอง ใชจายเงินในรานคาพันธมิตร และ
ใชสะสมแตมและแลกของ สวนลําดับการใชงานของกลุมตัวอยางสวนใหญใชโดยสารเดินทางบีทีเอส
เปนลําดับ ที่ 1 ใชแตะตูคูปอง เปนลําดับที่ 2 ใชสะสมแตมและแลกของ เปนลําดับที่ 3 และใช
จายเงินในรานคาพันธมิตร เปนลําดับที่ 4
1) ศึกษาการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดมีการรับรูสิทธิประโยชนโดยรวมคิดเปน
รอยละ 81.75 และพบวาสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางมีการรับรูมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก อันดับ
แรกคือ การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดสินคาหรือบริการอื่นๆ คิดเปนรอยละ
94.5 รองลงมาคือ การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดสถานที่ใหความบันเทิง คิด
เปนรอยละ 93 สวนอันดับสามคือ การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดรานอาหาร
และเครื่องดื่ม คิดเปนรอยละ 92 และสิทธิประโยชนกลุมตัวอยางมีการรับรูนอยที่สุดคือ การสะสม
คะแนนเพื่อแลกเปนเงินบริจาคใหแกการกุศล คิดเปนรอยละ 69
2) ศึก ษาการความพึง พอใจของลูก คาที่มีตอ สิท ธิป ระโยชน ของโปรแกรมแครอท
รีวอรดส
จากผลการวิจั ยพบวา กลุ ม ตั วอย างทั้ง หมดมี ความพึ ง พอใจตอ สิท ธิป ระโยชน
โดยรวม อยูใ นระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 และพบวาสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางมีความ
พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก มีก ารประเมินอยูในระดับสูง และปานกลาง ไดแก อันดับแรกคือ
การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนบัตรสมนาคุณที่หางสรรพสินคา รานคา และโรงภาพยนตรที่รวม
รายการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 รองลงมาคือ การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลด
รานอาหารและเครื่องดื่ม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 สวนอันดับสามคือ การกดคูปองที่ตูคูปองแครอท
เพื่อรับคูปองสวนลดสถานที่ใหความบันเทิง มีคาเฉลี่ย เท ากับ 3.39 และสิท ธิประโยชนที่ก ลุม
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ตัวอยางมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดสเพื่อสงเสริมการขาย
มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04
3) ศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความภักดีตอ บัตรแรบบิทโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 และพบวาเรื่องที่กลุม ตัวอยางมีความภัก ดีม ากที่สุด 3
อันดับแรก ไดแก อันดับแรกคือ ทานไมอยากเปลี่ยนไปใชบริการบัตรแทนเงิ นสดของผูใหบริการ
รายอื่นแมจะไดรับขอเสนอที่ดีกวา มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24
รองลงมาคือ ทานจะเลือกใชบัตรแรบบิทจายแทนสิ่งอื่นๆ เชน เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต กอน
เสมอ มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 สวนอันดับสามคือ ทานรูสึก
ผูกพันและมีความใกลชิดกับบัตรแรบบิท มีก ารประเมินอยูในระดับ ปานกลาง โดยมีคา เฉลี่ย
เทา กับ 3.19 และเรื่องที่กลุมตัวอยางมีความภัก ดีนอ ยที่สุด คือ ทานจะใชจายผานบัตรแรบบิท
มากขึ้น มีการประเมินอยูในระดับต่ํา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.52
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1.3 สวนของการวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis)
ผลการวิเคราะหเชิงอนุมานจากการตั้งสมมติฐานที่ผูวิจัยไดตั้งไววา ความพึงพอใจ
ของลูกคา ที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส มีความสัมพันธในทางบวกกับ
ความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
ในสวนของการสรุปผลวิเคราะหเชิงอนุมาน เปนสวนของการทดสอบสมมติฐานที่ผูวิจัย
ไดตั้งสมมติฐานไว คือ ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
มีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
การทดสอบสมมติฐานพบวาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรม
แครอท รีวอรดสกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท ไมมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 ซึ่ง สามารถสรุป ไดวา ความพึง พอใจของลูก คาที่มีตอสิท ธิป ระโยชนของโปรแกรมแครอท
รีวอรดส ไมมีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
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2. การอภิปรายผล
ผูวิจัยไดอภิปรายผลแยกตามวัตถุประสงคในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
2.1 ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส
2.2 ศึกษาการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
2.3 ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
2.4 ศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
2.5 การอภิปรายผลจากสมมติฐาน
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2.1 ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส
บริษัทแครอท รีวอรดส เปนบริษัทที่ทําโปรแกรมทางการตลาดใหกับบัตรแรบบิท โดย
มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งบริษัทเหมือนบัตรเครดิตที่มีโปรแกรมสะสมคะแนนทั่วไป คือ เพื่อจะให
ลูกคาใชจายผานบัตรแรบบิทมากขึ้น จึงมีการทําโปรแกรมสะสมคะแนนและโปรแกรมทางการตลาด
เพื่อจูงใจลูกคาและเพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับลูกคาที่ใชงานบัตรแรบบิท รวมถึงการมุงทํากําไรใหกับ
บริษัทในทางธุรกิจ ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ วิทยา ดานธํารงและพิภพ อุดร (2547: 45) ที่กลาววา
การบริหารลูกคาสัมพันธ เปนปรัชญาของธุรกิจที่พยายามแยกแยะและตอบสนองลูกคาเปนรายกลุม
หรือรายบุคคลตามความตองการและผลกําไรของลูกคา เพื่อสรางความภักดีของลูกคาและเก็บรักษา
ลูกคาไวอยางยาวนาน เพื่อผลกําไรในระยะยาว และยังสอดคลองกับแนวคิดของ สมวงศ พงศสถาพร
และสุนทร เลาหพัฒนวงศ (2551: 33) ที่ไดใหความหมายการบริหารลูกคาสัมพันธไววา การบริหาร
ลูกคาสัมพันธ หมายถึง การชักชวนใหลูกคามีปฏิสัมพันธ ดวยการสรางความสัมพันธ เพื่อใหลูกคา
ผูกพันกับแบรนด การสรางความสัมพันธนี้ทําใหบริษัทสามารถสรางสิ่งที่จับตองได ในแงความรูสึก
ของผลิตภัณฑที่สื่อไปที่ลูกคาได
อีกทั้งการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส ยังมีความสอดคลองกับ
แนวคิดของ วิทยา ดานธํารงกูลและพิภพ อุดร (2547) ที่กลาวถึงองคประกอบของการบริหารความ
สัมพันธลูกคาวาประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลัก (DEAR) ดังนี้
1) การสรางฐานขอมูลลูกคา (Database)
วิทยา ดานธํารงกูลและพิภพ อุดร (2547) กลาววา ขั้นตอนแรกของการบริหาร
ความสัมพันธลูกคาคือการสรางฐานขอมูลลูกคา ซึ่งไมเพียงจะตองรวบรวมเอาองคประกอบอันเปน
รายละเอียดของลูกคา (Customer Profile) เอาไวเทานั้น แตยังรวมไปถึงการวิเคราะห แยกแยะ
จัดแบง และเลือกกลุมลูกคาออกมาตามคุณคาของลูกคาหรือความสามารถที่ลูกคาแตละกลุมจะสราง
กําไรใหบริษัทไดในระยะยาว ฐานขอมูลที่ดแี ละมีประโยชน ควรมีคุณสมบัติพื้นฐาน 4 ประการ ไดแก
1.1) ถูกตอง โดยแครอท รีวอรดส มีการตรวจเช็คความถูกตองของขอมูลของลูกคาผาน
ทางคอลเซ็นเตอร ซึ่งหากลูกคาโทรเขามาก็จะมีประวัติของลูกคาขึ้น และทวนประวัติกอนการสนทนา
หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลก็จะสามารถแกไขใหถูกตองไดทันที เพราะขอมูลที่ไมถูกตอง กอใหเกิด
การสูญเปลาและสิ้นเปลืองในเรื่องของตนทุนอยางมากมายโดยไมจําเปน
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1.2) ครบถวน โดยแครอท รีวอรดส ไดมีการพิจารณาใหลูกคากรอกแตมีขอมูลที่มีความ
จําเปนและเปนประโยชนในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการสราง รักษา และกระชับความสัมพันธลูกคา
มากกวาการมีขอมูลปริมาณมาก แตไมทราบวาจะนําไปใชประโยชนอะไร
1.3) เปนปจจุบัน โดยแครอท รีวอรดส มีการใชเทคโนโลยีสําหรับคอลเซ็นเตอร ทําให
ฐานขอมูลที่สรางขึ้นมาไดรับการปรับปรุงแกไขไดทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
1.4) เชื่อมโยงกันได โดยแครอท รีวอรดส มีก ารจัดเก็บ ขอมูล ที่ร วบรวมเอาไวเ ป น
ฐานขอมูลกลาง ซึ่ง ขอมูล จะสามารถเชื่อมโยงกันได ผานหนวยงานที่ทําการวิเ คราะหตลาด และ
หนวยงานที่ทําการวิเคราะหขอมูล หากอยากทราบขอมูลในสวนใด ก็จะสามารถดึงมาใชไดตามหนาที่
ที่ตนเองรับผิดชอบ
2) การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic)
วิทยา ดานธํารงกูลและพิภพ อุดร (2547) กลาววา เทคโนโลยีการบริหารลูกคาสัมพันธ
แบงตามบทบาทและหนาที่งานของเทคโนโลยีเหลานั้นในการบริหารความสัมพันธลูกคา ซึ่งเทคโนโลยี
ที่แครอท รีวอรดส ไดนํามาใช มีดังนี้
2.1) เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ (Interactive Technology)
โดยแครอท รีวอรดส มีการใชชองทางการสื่อสารใหลูก คารับ รูถึง สิท ธิประโยชน
โดยสื่อสารใหขอมูลกับลูกคาผานสื่อตางๆ ที่เปนสื่อที่มีตนทุนต่ํา ไดแก แครอท รีวอรดส แฟนเพจ
อินสตาแกรม สื่อในจุดที่คนสังเกตเห็นงาย สื่อโฆษณาในบีทีเอสและบนบีทีเอส อีเมลล ขอความทาง
โทรศัพท เว็ปไซต ตูคูปองแครอท โฆษณาผานรานคาพันธมิตร คอลเซ็นเตอร รวมไปถึงการพวงกับ
โฆษณาของบัตรแรบบิท โดยพิจารณาการใชสื่อตางๆเปนรายแคมเปญ
2.2) เทคโนโลยีฐานขอมูล (Database Technology)
โดยเทคโนโลยีในการจัดเก็บฐานขอมูลลูกคาที่เขามาชวยในการบริหารลูกคาสัมพันธ
ผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไดแก 1) เทคโนโลยีในการเก็บ แตม มีก ารใชซ อฟตแวรหลัก จาก
ฐานขอมูลแมที่ประเทศนิวซีแลนด โดยทําการสงขอมูลไปเก็บที่ฐานขอมูลที่นิวซีแลนดเพื่อปองกันการ
สูญหายและความผิดพลาดของขอมูล 2) เทคโนโลยีในการเก็บขอมูล ลูกคา โดยใช โปรแกรมเพื่อ
ชวยเหลือคอลเซ็นเตอร โดยเปนโปรแกรมแสดงขอมูลลูกคาที่โทรเขามา หากเปนเบอรที่ลงทะเบียนไว
กับโปรแกรมแครอท รีวอรดส ก็จะขึ้นประวัติสว นตัวและประวัติการใชงานของลูกคาคนนั้นๆ เปนการ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งขึ้น
3) การกําหนดโปรแกรมเพื่อการสรางความสัมพันธ (Action)
วิทยา ดานธํารงกูลและพิภพ อุดร (2547) กลาววา การเรียนรูลูกคาทั้งในสามดาน
คือ การเรียนรูความตองการ เรียนรูความแตกตางของลูกคา และเรียนรูชองทางการติดตอที่เหมาะสม
สอดคล องกับ ความตองการของลูก คา เป นสิ่ ง จํ าเปน อย างยิ่ ง สํ าหรับ การสรางสรรค โ ปรแกรม
ความสัมพันธที่เหมาะสม ดวยชองทางที่เหมาะสม กับลูกคาที่เหมาะสม และในเวลาที่เหมาะสม อัน
เปนหัวใจของการบริหารลูกคาสัมพันธนั่นเอง
นอกจากจะเขาใจหลักการอันเปนพื้นฐานของการกําหนดโปรแกรมสรางความสัมพันธ
ดังกลาวขางตนแลว ผูบริหารงานลูกคาสัมพันธยังจะตองเขาใจดวยวา ไมวาจะจัดโปรแกรมใดๆ ไปสู
ลูกคา ภายใตแนวคิดการบริหารลูกคาสัมพันธ กิจกรรมเหลานั้นจะตองเปนไปเพื่อสรางความผูกพัน
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(Customer Bonding) ที่ เ หนียวแนนระหว างลูก คา กับ กิจ การ เพื่อผลในการสรางและกระชั บ
ความสัมพันธที่จะติดตามมา
ซึ่งแครอท รีวอรดส ไดมีการสรางความผูก พันกับลูกคาในระดับของความผูกพันเชิง
การเงิน โดยการสรางสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส แบงออกเปน 3 สวนดวยกัน ไดแก
สวนแรกเปนการแลกคะแนนสะสม จะมีสิทธิประโยชน เชน การแลกรับบัตรสมนาคุณจากรานคา
ตางๆ และการแลกเปนของสมนาคุณจากบีทีเอส เปนตน สวนที่สองเปนการกดคูปองสวนลดจาก
ตูคูปอง จะไดคูปองสวนลดรานคาที่รวมรายการ เชน คูปองสวนลดแมคโดนัล และคูปองสวนลดสยาม
โอเชี่ย นเวิล ด เปน ตน ส วนสุ ดท ายเป นกิจ กรรมสํา หรับ สมาชิ ก ในแต ล ะเดื อน ซึ่ง จะมีกิ จ กรรม
ที่แตกตางกันไป เชน กิจกรรมกด ลุน บิน และกิจกรรม Speed up Carrot Point เปนตน ซึ่งสิทธิ
ประโยชนของแครอท รีวอรดส ในสวนของการแลกคะแนน เปนการทําใหลูกคาทําการเติมเงินและใช
จายผานบัตรเพื่อสะสมคะแนน ซึ่งเปนการทําใหลูกคาใชจายผานบัตรมากขึ้น นั่นคือ การสรางความ
ผูกพันเชิงการเงินกับลูกคา เพื่อสรางความผูกพันและผลกําไรในระยะยาวนั่นเอง
สวนการสรางความผูกพันเชิงสังคม ทางแครอท รีวอรดส ยังไมมีการจัดกิจกรรมที่ทําให
เกิดการปฏิสัมพันธกันระหวางลูกคาที่เปนสมาชิก คือ มีการจัดกิจกรรมตางๆ แตจะเนนกิจกรรมชิง
โชค และกิจกรรมเกี่ยวกับการสะสมคะแนน เชน กิจกรรมกด ลุน บิน, กิจกรรม Speed up Carrot
Point เปนตน ทําใหลูกคาไมไดมีสวนรวมกันเอง ไมเกิดความผูกพันกันในระหวางสมาชิก ซึ่งจะเปน
แรงดึงดูดสําคัญที่ทําใหสมาชิกไมอยากไปใชบริการที่อื่น โดยความภักดีตอบัตรสวนหนึ่งเกิดขึ้นจาก
ความภักดีในกลุมลูกคาดวยกันเอง แตแครอท รีวอรดส ยังไมสามารถสรางตรงจุดนี้ใหเกิดขึ้นได
4) การเก็บรักษาลูกคา (Retention)
วิทยา ดานธํารงกูลและพิภพ อุดร (2547) ไดจําแนกกลยุทธตางๆ ในการรักษาความ
สัมพันธลูกคาไว ซึ่งการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไดนํากลยุทธดังกลาวมา
ใช ดังตอไปนี้
4.1) การเสริมสรางความลึกซึ้งของความสัมพันธ (Relationship Deepening)
โดยแครอท รีวอรดส มีการเสริมสรางคุณคาของความสัมพันธเดิมใหปรากฏชัดเจน
ในการรับรูของลูกคา ควบคูไปกับการตระหนักในการสูญเสียประโยชนและคุณคาหลายๆ อยางที่จะ
ไดรับ โดยมีการกระชับความแนบแนนของความสัมพันธลูกคา ดังตอไปนี้
4.1.1) การขายตอยอด (Up-Selling)
โดยแครอท รีวอรดส มีการสรางสิทธิประโยชนออกมาเพื่อสงเสริมการใชจาย
ผานบัตรของลูกคา ตามวัตถุประสงคหลักของโปรแกรม จะเห็นไดชัดเจนในการมีสทิ ธิประโยชนในการ
แลกคะแนนสะสมเปนสิ่งของและบัตรสมานาคุณตางๆ ทําใหลูกคาที่ตองการจะไดรับสิ่งของเหลานั้น
ตองทําการเติมเงินและใชจายผานบัตรเพื่อสะสมคะแนนจนสามารถนํามาแลกสิ่งของที่ตองการได
4.1.2) การสรางเครือขายเพื่อรองรับความสัมพันธ (Network Creation)
โดยแครอท รีวอรดส มี การสรางกลไกในเรื่องของเครือขายพันธมิตร เพื่อ
รองรับ ความสัม พันธกับ ลูก คา ซึ่งเครือขายเหลานั้นชวยใหลูก คาตระหนัก ถึงประโยชนที่จ ะไดรับ
เพิ่มเติมจากพันธมิตรของบริษัท โดยปจจุบันมีพันธมิตรของบัตรแรบบิทที่ลูก คาสามารถนําบัตรแรบ
บิทใชจายแทนเงินสดหรือบัตรแทนเงินสดอื่นๆ ได เชน แมคโดนัล สตารบัค และโอปองแปง เปนตน
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สวนพันธมิตรที่รวมในการสะสมคะแนนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไดแก บีทีเอส รานแมคโดนัล
รานอืมม.. มิ้ลค รานซีเคร็ท เรซีพี และโรงภาพยนตรในเครือ เมเจอร ซีนิเพล็กซ ซึ่งปจจุบันกําลังมี
การติดต อเพื่ อขยายพัน ธมิตรในการสะสมคะแนนใหมีม ากขึ้นในอนาคต เพื่อขยายพัน ธมิตรให
ครอบคลุมกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกคาและตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากยิ่งขึ้น
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2.2 ศึกษาการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
การสรางการรับ รูเ กี่ย วกับ สิ ท ธิป ระโยชน กลุ ม ตัวอยางส วนใหญ ส ามารถรั บ รู สิท ธิ
ประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไดจากชองทางหลักๆ 2 ชองทาง ไดแก 1) สื่อบนบีทีเอส
และในสถานีบีทีเ อส เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีการเดินทางโดยสารดวยบีทีเอสเปนประจํา
ทําใหพบเห็นโฆษณาผานสื่อนี้แทบจะทุกชิ้น 2) ตูคูปองแครอท เนื่องจากตูคูปองแครอทจะตั้งอยูตาม
สถานีบีทีเอสเกือบทุกสถานี หากกลุมตัวอยางสวนใหญอยากทราบสิทธิประโยชน ก็สามารถเขาไปกด
ดูไดวามีสิทธิประโยชนอะไรบาง ซึ่งเปนไปตามแนวคิด กระบวนการรับรู ของผูบริโภคของ Assael
(2004, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 62-63) ที่กลาวไววา ผูบริโภคจะเลือกรับรูแตสิ่งที่ตน
สนใจและสามารถตอบสนองความตองการของตน เนื่องจากแตล ะวันผูบ ริโภคจะไดพบเห็นสิ่งเรา
จํานวนมากและผูบริโภคไมอาจรับรูไดทั้งหมด จึงจําเปนตองเลือกรับรูเฉพาะในสิ่งที่ตนสนใจและสอด
คลองกับ ความตองการ แตเ นื่องจากแตล ะบุคคลมีความตองการ ทัศนคติ ประสบการณ และ
บุคลิกภาพที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว ทําใหลูกคาแตละคนมีการรับรูและความสนใจตอโฆษณาการ
สื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ ในสินคาหรือบริการชนิดเดียวกันไมเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อลูกคารับสิง่ เรา
แลวไมจําเปนตองเกิดความสนใจตามมาเสมอไป และยังสอดคลองกับแนวคิดของ พัชนี เชยจรรยา,
เมตตา กฤตวิทย และถิร นันท อนวัชศิริวงศ (2541: 114) ที่ ไดกลาวไววา โดยทั่วไปการรับรู เปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไมรูตัวหรือตั้งใจ และมักเกิดตามประสบการณและการสั่ง สมทางสังคม
คนเราไมสามารถใหความสนใจกับสิง่ ตางๆ รอบตัวไดหมด แตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนเทานั้น ซึ่งแต
ละคนมีความสนใจและรับรูสิ่งตางๆ รอบตัวตางกัน ฉะนั้นเมื่อไดรับสารเดียวกัน อาจใหความสนใจ
และรับรูสารเดียวกันตางกัน
กลุม ตัว อยา งทั้ง หมดมีก ารรับ รู ตอสิท ธิป ระโยชน ข องโปรแกรมแครอท รีว อรด ส
โดยรวม อยูในระดับสูง โดยสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางมีการรับรูมากที่สุด 3 อันดับแรก ซึ่งไดแก
อันดับแรกคือ การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดสินคาหรือบริการอื่นๆ รองลงมา
คือ การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดสถานที่ใหความบันเทิง และอันดับสามคือ
การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดรานอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งลวนแลวแตเปนสิทธิ
ประโยชนที่สามารถพบเห็นและสามารถเขาใจไดอยางชัดเจน เนื่องจากมีการโฆษณาผานสื่อโฆษณา
บนบีทีเอสและในบีทีเอส รวมถึงตูคูปองแครอท ทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญที่เดินทางดวยบีทีเอสทุก
วัน ไดพ บเห็น อยูเ ปน ประจํ า จนทํ าใหเ กิด การรับ รูแ ละความสนใจ ซึ่ง เปน ไปตามแนวคิ ด ของ
ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ (2532: 25) ที่กลาวถึง ความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับสภาพแวดลอมวา หาก
สิ่งเราสอดคลองกับการยอมรับทั่วไปของสังคมหรือสภาพเศรษฐกิจ หรือสิ่งตางๆ ที่เปนปจจัยรอบตัว
บุคคล สิ่งเรานั้นก็จะไดรับความสนใจ
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และสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางมีการรับรูนอยที่สุดคือ การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปน
เงินบริจาคใหแกการกุศล เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญไดรับการสื่อสารในเรื่องของการสะสม
คะแนนผานสื่อที่เจออยูเปนประจํานอย จะรับรูถึงสิทธิประโยชนในการแลกคะแนนก็ตอเมื่อสนใจเขา
ไปดูดวยตนเองในหนาเว็ปไซต ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ Assael (2004, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐ
ศิลป 2548: 62-63) ที่กลาวถึงการเลือกรับรูข องผูบริโภควา ผูบริโภคจะเลือกรับรูแตสงิ่ ทีต่ นสนใจและ
สามารถตอบสนองความตองการของตน เนื่องจากแตละวันผูบริโภคจะไดพบเห็นสิ่งเราจํานวนมาก
และผูบริโภคไมอาจรับรูไดทั้งหมด จึงจําเปนตองเลือกรับรูเฉพาะในสิ่งที่ตนสนใจและสอดคลองกับ
ความตองการ
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2.3 ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความพึงพอใจตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
โดยรวม อยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ยังไม
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดที ี่สุด
โดยสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก อันดับ
แรกคือ การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนบัตรสมนาคุณที่หางสรรพสินคา รานคา และโรงภาพยนตร
ที่รวมรายการ เนื่องจากบัตรสมนาคุณตางๆ สามารถใช แทนเงินสดได และเปนหางสรรพสินคา
รานคา และโรงภาพยนตรที่ก ลุมตัวอยางเขาใชบริก ารเปนประจําอยูแลว ทําใหรูสึกพึงพอใจสิท ธิ
ประโยชน ในสว นนี้ม ากที่สุ ด รองลงมาคื อ การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อ รับคู ปองส วนลด
รานอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะคูปองสวนลดรานแมคโดนัล เนื่องจากเปนรานที่กลุมตัวอยางเขา
ใชบริการอยูเปนประจํา อีกทั้งยังมีหลายสาขา หารับประทานไดงาย กดไปแลวไดใช และอันดับ ที่
สามคือ การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดสถานที่ใหความบันเทิง โดยเฉพาะคูปอง
สวนลดบัตรชมภาพยนตรในเครือ เมเจอร ซีนีเพล็กซ เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญชื่นชอบการชม
ภาพยนตรในเวลาที่วางจากการทํางานหรือ การเรียน ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล
(2543: 341-343) ที่ไดกลาวถึงจุดสําคัญของความพึงพอใจ (Satisfaction) วาคือ การปฏิบัติงานของ
ผลิตภัณฑกับความคาดหมาย ถาการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑไมถึงความคาดหมายลูกคาจะไมพอใจ
ถาการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑเทากับความคาดหมายลูกคาก็พอใจ ถาการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ
สูงเกินความคาดหมายลูกคาก็จะพอใจหรือยินดีเปนอยางยิ่ง
และสิทธิป ระโยชนที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ กิจกรรมของสมาชิก
แครอท รีวอรดส เพื่อสงเสริมการขาย สืบเนื่องมาจากการที่กลุมตัวอยางสวนใหญไมไดสนใจเรื่อง
การเขารวมกิจ กรรม เนื่องจากปกติใชบัตรในการเดินทางโดยสารบีทีเ อสเปนหลัก ทําใหการจัด
กิจกรรมของทางแครอท รีวอรดส เพื่อสงเสริมใหลูกคาใชจายผานบัตรไมเปนผล และทําใหเกิดความ
พึงพอใจในสิทธิประโยชนในเรือ่ งของกิจกรรมเพื่อสงเสริมการขายนอยที่สดุ ซึ่ง Kotler (2000, อางถึง
ใน ชื่นจิตต แจงเจนกิจ 2546: 89-91) ไดกลาวถึง พฤติกรรมของลูกคาที่เปนสัญญาณแหงความพึง
พอใจไววา ลูกคาที่พอใจจะซื้อสินคาหรือบริการจากบริษัทเพิ่มขึ้น โดยจากผลการวิจัยที่พบ ทําให
ทราบวาลูกคาไมมีความพึงพอใจในสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ในสวนของกิจกรรม
สําหรับสมาชิกแครอท รีวอรดส เพื่อสงเสริมการขาย และยังเปนไปตามแนวคิดของ Oliver (อางถึงใน
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สมวงศ พงศสถาพร และสุนทร เลาหพัฒนวงศ 2551: 116) ที่ไดสรุปนิยามความหมายของความ
พึงพอใจไววา ความพึงพอใจ คือ การตอบสนองตอความอิ่มอกอิ่มใจของลูกคา ซึ่งมาจากการตัดสินวา
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ หรือบริการนั้นๆ ไดมอบระดับความอิ่มอกอิ่มใจที่ไดจากการใชบริการนั้นๆ
รวมถึงระดับความอิ่มอกอิ่มใจที่มากกวาหรือต่ํากวาความคาดหวังไวดวย
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2.4 ศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความภักดีตอ บัตรแรบบิทโดยรวม อยูในระดับปานกลาง แสดง
ใหเห็นวาผลของการรับรูตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส โดยรวม ที่อยูในระดับสูง
และความพึงพอใจตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส โดยรวม ที่อยูในระดับปานกลาง
สงผลใหมีความภักดี อยูในระดับปานกลางดวยเชนกัน ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ Oliver (อางถึงใน
อภิณหพันธุ ชางเขียนดี 2553: 22) ที่กลาวถึงพัฒนาการของความภักดีวา มักจะเริ่มจากการที่ลูกคามี
ความภักดีกับองคกรในระดับการรับรูกอน คือ เริ่มจากการรับรูวาคุณสมบัติของตราสินคานั้นดีหรือ
นาสนใจกวาตราสินคาอื่นๆ จากนั้นลูกคาก็จะเริ่มมีความภักดีในระดับที่มีอารมณ ความรูสึกเขามา
เกี่ยวของมากขึ้น โดยลูกคาจะเริ่มมีความรูสึกชื่นชอบที่ทวีคูณขึ้นจากการไดมีโอกาสใชตราสินคาเปน
ครั้งคราว และหลังจากนั้นก็พัฒนาไปสูระดับที่ลูกคาวางใจที่จะซื้อตราสินคาเดิมอีก และในที่สุดลูกคา
ก็จะมีพฤติกรรมซื้อซ้ําในตราสินคานั้นอยางตอเนื่อง
โดยเรื่องที่กลุมตัวอยางมีความภัก ดีม ากที่สุด 3 อันดับ แรก ไดแก อันดับแรกคือ ทาน
ไมอยากเปลี่ยนไปใชบริการบัตรแทนเงินสดของผูใหบริการรายอื่นแมจะไดรับขอเสนอที่ดีกวา
รองลงมาคือ ทานจะเลือกใชบัตรแรบบิทจายแทนสิ่งอื่นๆ เชน เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต กอน
เสมอ และอันดับสามคือ ทานรูสึกผูกพันและมีความใกลชิดกับบัตรแรบบิท ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ Zeithaml, Berry and Parasuraman (1996, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 82-83)
โดยแนวคิดนี้ส ามารถนํามาใชวัดความภักดีในดานพฤติกรรมของผูบริโภคไดวามีมากนอยเพียงใด
ซึ่งประกอบดวยความตั้งใจ 4 ดาน คือ 1) ความตั้งใจบอกตอ (Word-of-mouth communications)
2) ความตั้งใจซื้อ (Purchase intention) 3) ความตั้งใจอันเกิดจากความออนไหวตอปจจัยดานราคา
(Price sensitivity) และ4) ความตั้งใจวากลาวติเตียน (Complaining behavior) และยังสอดคลอง
กับแนวคิดของ Aaker (1991, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 79) ที่ไดวางแผนวาการที่จะ
วัดความภักดีตอตราสินคาของผูบริโภคทั้งทางดานอารมณและความรูสึกของผูบริโภคสามารถวัดได
จากความชอบ (Liking of the brand) โดยวัดจากการที่ผูบริโภคเห็นวาตราสินคานั้น เปนเสมือน
เพื่อนที่คุนเคยหรือไม เปนการวัดจากอารมณความรูสึกที่ผูบริโภคมีตอตราสินคาเปนสําคัญยิ่งกวา
ความรูสึกที่ผูบริโภคมีตอคุณสมบัตหิ รือขอดีเชิงกายภาพของตราสินคา โดยความชอบนี้เปนไดตั้งแต
ในระดับชื่นชอบ (Liking) เคารพ (Respect) เปนมิตร (Friendship) จนกระทั่งถึงไววางใจ (Trust) ซึ่ง
สามารถอธิบายรายละเอียดได ดังนี้
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อันดับแรกคือ เรื่องทานไมอยากเปลี่ยนไปใชบริการบัตรแทนเงินสดของผูใหบริการ
รายอื่นแมจะไดรับขอเสนอที่ดีกวา เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาไมมีทางเลือก จึงไมสามารถ
เปลี่ยนไปใชบัตรอื่นได เนื่องจากบัตรแรบบิทเปนบัตรโดยสารที่บังคับขายและผูกขาดการเดินทางของ
คนเมืองที่ตองใชก ารเดินทางดวยบีทีเ อสเปนประจําทุก วัน จึง ไมนาจะมีบัตรอื่นที่ส ามารถเขามา
แทรกแซงได
รองลงมาคือ เรื่องทา นจะเลือกใชบัตรแรบบิทจายแทนสิ่งอื่นๆ เชน เงินสด บัตร
เครดิต บัตรเดบิต กอนเสมอ เนื่องจากในเรื่องของการเดินทางโดยสารดวยบีทีเอส กลุมตัวอยางสวน
ใหญตองเดินทางดวยบีทีเอสเปนประจําทุกวัน จึงตองเลือกใชบัตรแรบบิทจายคาเดินทางโดยสารบีที
เอสกอนอยูแลว เนื่องจากมีความสะดวก ไมตองเขาคิวรอตอแถวเพื่อซื้อบัตรโดยสารบีทีเอส สวนเรื่อง
การใชจายผานบัตรหากมีโปรโมชั่นที่นาสนใจในการใชจายผานบัตร กลุมตัวอยางสวนใหญก็เลือกที่จะ
จายดวยบัตรแรบบิทกอน เชน จายแลวไดสวนลด จายแลวไดของแถม เปนตน
อันดับสามคือ เรื่องทานรูสึกผูกพันและมีความใกลชิดกับบัตรแรบบิท ถึงแมวากลุม
ตัวอยางสวนใหญคิดวา การมีแครอท รีวอรดส เปนเพียงผลพลอยไดจากการใชงานบัตรเทานั้น แตก็
ทําใหมีความรูสึกวาบัตรแรบบิทใหอะไรมากขึ้นกวาการเปนบัตรโดยสารธรรมดาทั่วไป รูสึกใกลชิดกับ
บัตรแรบบิท มากขึ้น เนื่องจากไดใชงานบัตรแรบบิทในการทําอยางอื่น นอกเหนือจากการเดินทาง
โดยสารบีทีเอส เชน ใชบัตรแรบบิทในการแตะตูคูปองแครอทเพื่อกดคูปองสวนลด ใชบัตรแรบบิทใน
การรวมกิจกรรมสําหรับสมาชิกแครอท รีวอรดส เปนตน
และเรื่องที่กลุมตัวอยางมีความภักดีนอยที่สุดคือ ทานจะใชจายผานบัตรแรบบิทมาก
ขึ้น เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาอยางไรก็ตาม ก็ยังคงใชบัตรเฉพาะตอนเดินทางโดยสารบีที
เอส ถาจะใชบัตรแรบบิทในการจายเงินอยางอื่น ยังไมมีโปรโมชั่นที่นาดึงดูดใจ เลยเลือกจายดวยเงิน
สดหรือบัตรแทนเงินสดอืน่ ๆ เนื่องจากมีความสะดวกและมีขอเสนอที่ดีกวาบัตรแรบบิท ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดเรื่องการวัดความภักดีจากพฤติกรรม (Zeithaml, Berry and Parasuraman 1996, อาง
ถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 82-83) ในเรื่องความตั้งใจซื้อ (Purchase intention) โดยเปน
การวัดวาลูกคาจะใชบริการตางๆ ขององคกรมากขึ้นในปตอมาหรือไม ซึ่งผลการวิจัยในสวนของการ
ใชงานบัตรแรบบิท กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชงานบัตรแรบบิทในการจายเงินในรานคาพันธมิตร
เปนลําดับสุดทาย และความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
โดยรวม อยูท ี่เพียงระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวายังไมเพียงพอที่จะทําใหก ลุมตัวอยางใชจายผาน
บัตรแรบบิทมากขึ้น
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2.5 การอภิปรายผลจากสมมติฐาน
สวนของการทดสอบสมมติฐานที่ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานไว คือ ความพึงพอใจของลูกคาที่
มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส มีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่
มีตอบัตรแรบบิท
การทดสอบสมมติฐานพบวาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรม
แครอท รีวอรดสกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท ไมมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 กลา วคื อ ความพึง พอใจของลู ก ค าที่ มีต อสิ ท ธิ ป ระโยชนข องโปรแกรมแครอท รี วอรด ส
ไมมีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อภิณหพันธุ ชางเขียนดี (2553) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารความสัมพันธกับลูกคา
และความภักดีของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)” โดยผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของ
ลูกคามีความสัมพันธในทางบวกกับ ความภักดีของลูกคา และไมสอดคลองกับ งานวิจัยของ วงศิยา
ประเสริฐศิลป (2548) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารความสัมพันธกับลูกคาและความภักดี
ในธุ ร กิจ บริ ก าร” โดยผลการวิ จัยพบว า ความพึง พอใจต อความสัม พั นธที่ องคก รมีต อลูก คา มี
ความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มตี อธุรกิจบริการ ซึ่งจากงานวิจัยทั้ง 2 ชิ้นนี้ จะเห็น
ไดวาความพึงพอใจนั้น จะเปนสาเหตุที่ทําใหลูกคาเกิดความภักดี ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ Kotler
(2000, อางถึงใน ชื่นจิตต แจงเจนกิจ 2546: 89-91) ที่ไดกลาวถึง พฤติกรรมของลูกคาที่เปนสัญญาณ
แหงความพึงพอใจไววา ลูกคาที่พอใจจะมีความภักดีในบริษัท และ/หรือผลิตภัณฑของบริษัท เปน
ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น
แตจากผลการวิจัยของกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและ
ใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุตั้งแต 18-35 ป พบวา
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมมีความสัม พันธใน
ทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท ซึ่งสามารถอธิบายโดยรายละเอียดได ดังนี้
จากผลการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใชแ บบสอบถาม
(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมขอมูล จากกลุม ตัวอยางพบวา กลุม ตัวอยาง
ทั้ง หมดมี ความพึ ง พอใจต อ สิท ธิป ระโยชน ของโปรแกรมแครอท รีวอรด ส โดยรวม อยูในระดั บ
ปานกลาง และมีค วามภัก ดีตอ บัตรแรบบิทโดยรวม อยูในระดับปานกลางเชนกัน แตม ีคา เฉลี่ย
เปนแนวโนมที่ต่ําลงเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มี ตอ สิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส โดยรวม
ซึ่ง เมื่อทําการวิจ ัยเชิง คุณ ภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัม ภาษณแ บบ
เชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยางพบวา ยังมีจุดบกพรองในเรื่องของสิทธิประโยชนที่
ไมสามารถทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญเกิดความพึงพอใจอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ
อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 341-343) ที่ไดกลาวถึงความพึงพอใจวา หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจ
หรือผิดหวังจากการเปรียบเทียบผลหรือการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑกับความคาดหมายของลูกคา
โดยการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑกับความคาดหมายนั้น ถาการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑไมถึงความ
คาดหมายลูกคาจะไมพอใจ ซึ่งจะอธิบายโดยรายละเอียด ดังตอไปนี้
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เรื่อ งสิท ธิป ระโยชนใ นการแลกคะแนน กลุม ตัว อยา งสว นใหญคิด วา การสะสม
คะแนนถือวาเปนผลพลอยได เพราะตองใชบัตรแรบบิท ในการเดินทางอยูแลว โดยมีก ารสะสม
คะแนนจากชองทางหลักๆ แคใชเดินทางบีทีเ อส สวนรานคาที่ส ะสมคะแนนไดยัง มีนอย และไม
ตรงกับรานคาที่ใชบริการในชีวิตประจําวั น อีก ทั้ง โปรโมชั่นในการใชจายผานบัตรยัง ไมนาสนใจ
และไมดึงดูดใจ สวนในเรื่องของรางวัล ที่เ ปนสิ่ง ของที่ไดจ ากการแลกคะแนน เชน สมุดแครอท
พวงกุญ แจแครอท เปน ตน เปน ของรางวัล ไมม ีความนา สนใจ และเปน สิ่ง ที่ไมจํา เปน กับ การ
ใชชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยางสวนใหญ
เรื่อ งสิท ธิป ระโยชนใ นการกดคูป องที่ตู คูป อง กลุม ตัว อยา งมีก ารใชคูป องเปน
บางรานซ้ําๆ กันกับที่เคยใชมาแลวจากประสบการณเดิม เชน แมคโดนัล และเมเจอร ซีนีเ พล็ก ซ
เปนตน สวนรานคาอื่นๆ ไมสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยางสวนใหญ
เรื่องสิทธิประโยชนในการเขา รวมกิจกรรม ถึง แมก ลุม ตัวอยางสว นใหญจ ะไมไ ด
สนใจในเรื่องของการเขารวมกิจกรรม แตก็ยังมีกลุมตัวอยางบางสวนที่คิดวาบางกิจ กรรมมีความ
นาสนใจ แตไ มส ามารถเขารว มกิจ กรรมได เนื่องจากเวลาในการจัด กิจ กรรมไมส อดคลอ งกับ
การใชชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยางบางสวน
ดวยเหตุนี้ทํา ใหผ ลของความพึ งพอใจของลูกคาที่มีตอสิท ธิประโยชนของโปรแกรม
แครอท รีวอรดส โดยรวม อยูใ นระดับปานกลาง และสงผลใหความภักดีตอ บัตรแรบบิทโดยรวม อยู
ในระดับปานกลางเชนกัน แตมีแนวโนม ที่ต่ําลง เปนเหตุ ทําใหความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิ
ประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมมีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มีตอ
บัตรแรบบิท
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จากขอคนพบที่ผูวิจัยไดกลาวมาแลวนี้ สามารถนําไปประยุกตใชในเชิงธุรกิจเพื่อใหผูที่
มีความสนใจไดนําไปศึกษาหรือใชประโยชนในอนาคตไดในบทตอไป

บทที่ 6
การนําไปประยุกตใชในเชิงธุรกิจ
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การศึก ษาวิจัย เรื่อง “การสรางความสัม พันธกับ ลูก คา ผานโปรแกรมลูก คาสัม พัน ธ
กรณีศึกษา แครอท รีวอรดส” โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธ
ผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 2) ศึกษาการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท
รีวอรดส 3) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิท ธิป ระโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
4) ศึก ษาความภัก ดีของลูก คาที่มีตอบัตรแรบบิท ซึ่ง เปนการวิจัยทั้ง เชิง คุณภาพ (Qualitative
Research) ดวยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหารของบริษัท แครอท
รีวอรดส เพื่อทราบถึงการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส รวมถึงการสัมภาษณ
แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม ตัวอยาง เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคา
ที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท ซึ่ง
จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะสำหรับ การนําไปประยุกตใชในธุรกิจ ดัง นี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับ บริษัท แครอท รีวอรดส
2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
1. ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท แครอท รีวอรดส
จากผลการวิจ ัยผูวิจ ัยไดเ ล ็งเห ็นถึง ปญ หาหล ักๆ ของการบริห ารลูก คาสัม พันธผาน
โปรแกรมแครอท รีวอรดส คือ เรื่องสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ซึ่ งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยในเรื่องของความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส
ที่มีความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับปานกลาง และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิทโดยรวม
อยูในระดับปานกลางเชนกัน แตมีแนวโนมที่ต่ําลง จนไมสามารถทําใหความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ
สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส มีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มตี อ
บัตรแรบบิท ได ดัง นั้นผ ูวิจ ัยจ ึงเสนอแนะแกไข ปร ับปรุง ในเรื่องของสิทธิป ระโยชนของโปรแกรม
แครอท รีวอรดส เพื่อใหการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส มีความสมบูรณมาก
ที่สุด ดังนี้
1.1 สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ในการแลกคะแนน
จากผลการวิจัยพบวาในดานของสิทธิประโยชนในการแลกคะแนน ยังมีจุดที่ลูกคา
ไมพึงพอใจ 3 สวนหลัก ๆ ไดแก 1) ในเรื่องของการรับรูเรื่องการแลกคะแนน เปนสิทธิประโยชน
ที่ลูกคามีการรับรูนอยที่สุด เมื่อเทียบกับสิทธิประโยชนอื่นๆ 2) ลูกคามีการสะสมคะแนนจากชองทาง
หลักๆแคการใชเดินทางบีทีเอสเทานั้น รวมถึงโปรโมชั่นในการใชจายผานบัตรยังไมนาสนใจเมื่อเทียบ
กับบัตรอื่นๆ และ3) ในเรื่องของรางวัลที่ไดจากการแลกคะแนนสะสมนั้น ยังไมมีความนาสนใจและ
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เปนสิ่งที่ไมจําเปนกับชีวิตประจําวันของลูกคา ผูวิจัยจึงเสนอแนะแกไข ปรับปรุง โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1.1.1 เรื่องการรับรูสิทธิประโยชน ของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ในการแลก
คะแนน
ใหความรูเกี่ยวกับการสะสมคะแนน โดยสื่อใหชัดเจนวา ลูกคาสามารถสะสม
คะแนนผานชองทางใดไดบาง นอกเหนือจากการใชจายในการเดินทางโดยสารบีทีเ อส เชน สะสม
คะแนนจากรานแมคโดนัล สะสมคะแนนจากการใชจายในโรงภาพยนตรในเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ
เปนตน เพื่อเปนจุดเริ่มตนในการสรางการรับรูของลูกคาเกี่ยวกับการสะสมคะแนน ในเรื่องของการ
แลกคะแนน ใชของรางวัลที่ลูก คาพึงพอใจอยูแลวมาเปน ขอความในการสื่อสาร เพื่อ ใหลูกคาเกิด
แรงจูงใจที่อยากจะสะสมคะแนนเพื่อนํามาแลกสิง่ ของตางๆ เชน การโฆษณาการแลกคะแนนเปนบัตร
สมนาคุณจากรานคาหรือหางตางๆ การโฆษณาการแลกคะแนนเปนจํานวนเงินกลับมาในบัตร เปนตน
โดยการใหความรูเกี่ยวกับการสะสมคะแนนและการแลกคะแนน จะสงสารผาน
สื่อที่ลูกคามีการรับรูและพึงพอใจในระดับที่ดีอยูแลว ไดแก สื่อบนบีทีเอสและในสถานีบีทีเอส และสื่อ
ในตูคูปองแครอท การเลือกใชสื่อดังกลาวจะทําใหเขาถึงลูกคาไดโดยตรง ทําใหเกิดการรับรูในเรื่อง
ของสิทธิประโยชนในการแลกคะแนนเพิ่มมากยิ่งขึ้น
1.1.2 เรื่องการกระจายชองทางในการใชจายผานบัตรและสะสมคะแนน
กระจายชองทางในการใชจายผานบัตรและสะสมคะแนนใหครอบคลุมรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของกลุมเปาหมายใหมากยิ่งขึ้น โดยการขยายพันธมิตรของบัตรแรบบิท ใหครอบคลุม
ทุกพื้นที่ของการใชชีวิตของคนเมือง ใหไปที่ไหนก็รูสึกวาเจอแตแรบบิท จนรูสึกวาอยากรูวาคืออะไร
และทดลองใชในที่สุด เชน เจรจากับหางสรรพสินคาที่มีทางเขาติดกับบีทีเอส ไมวาจะเปน สยามพารา
กอน สยามเซ็นเตอร เทอมินอล21 และหางสรรพสินคาอื่นๆ ใหทุกรานคามีเครื่องแตะบัตรแรบบิท
ที่สามารถใชบัตรแรบบิทจายแทนเงินสดหรือสิ่งแทนเงินสดอื่นๆ ได เปนจุดเริ่มตนในการทําใหคนเห็น
บอยๆ และเกิดความรูสึกวาตองลองใชดูสักครั้ง จะสามารถสรางการทดลองใชและการบอกตอไดอีก
ทางหนึ่งดวย
การที่ทําใหลูก คาไดเ ห็น ทดลองใช และเกิดการสะสมคะแนนนั้น อาจไมได
สรางความพึงพอใจใหลูกคาถึงขนาดตองกลับมาซื้อซ้ํา จึงตองสรางสิทธิประโยชนที่มากกวาการสะสม
คะแนน เชน เมื่อใชจายผานบัตรแรบบิทในทุกรานคาที่รวมรายการจะไดรับของสมนาคุณจากรานคา
นั้นๆ ฟรีทันที โดยอาจจะไมไดแปะปายบอกไวที่หนาราน แตเปนการใหของแบบที่ทําใหลูกคาเกิด
ความประหลาดใจ และเกิดความประทับใจ อีกทั้งยังสรางการบอกตอในทางที่ดีไดอีกทางหนึ่ง
โดยชองทางในการใชจายผานบัตรแรบบิท และการสะสมคะแนน จะมี ก าร
โฆษณารายละเอียด รวมถึงการโฆษณาโปรโมชั่นเมื่อใชจายผานบัตรแรบบิท ในทุก รานคาที่รวม
รายการ จะไดรับสวนลดที่พิเศษกวา นอกจากนี้ยังไดสะสมคะแนนเพื่อนํามาแลกของตางๆ เพื่อทําให
ลูกคารูสึกวาคุมคาที่จะใชจายผานบัตรแรบบิท โดยทําการโฆษณาผานสื่อที่สื่อสารกับลูกคาไดดีอยู
แลว ไดแก สื่อบนบีทีเอสและในสถานีบีทีเอส และสื่อในตูคูปองแครอท

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

3

1.1.3 เรื่องของรางวัลที่ไดจากการแลกคะแนน
ในเรื่องของการแลกคะแนนเปนบัตรสมนาคุณตางๆ ที่ลูกคาชื่นชอบอยูแลว
จะสรางพันธมิตรกับรานคาที่ซื้อโฆษณากับตูคูปองแครอทดวยขอเสนอที่มากขึ้น จากเดิมที่มีแตคูปอง
สวดลด จะขอเปนคูปองฟรีมาใชในการแลกคะแนนดวย เชน บัตรใชแทนเงินสดรานสตารบัค มูลคา
300 บาท บัตรชมภาพยนตรฟรี 2 ที่นั่ง ในโรงภาพยนตรเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ เปนตน จะทําใหการ
แลกคะแนนเปนบัตรสมนาคุณที่ลูกคาชื่นชอบ มีใหเลือกหลากหลายมากขึ้น และของรางวัลที่แลกได
ยังนาสนใจมากขึ้นอีกดวย นอกจากนี้ยังทําใหลูกคาเกิดแรงจูงใจในการใชจายผานบัตรแรบบิท เพื่อทํา
การสะสมคะแนน และนําคะแนนมาแลกของสมนาคุณตางๆ มากขึ้นดวยเชนกัน
ในเรื่องของใชตางๆ ที่เปนผลิตภัณฑในเครือบีทีเอส และผลิตภัณฑของบริษัท
แครอท รีวอรดส ณ ตอนนี้คนยังไมเห็นคุณคาของของรางวัล ถึงแมจะมีสมุดแครอท บัตรโดยสารรุน
จํากัด (Limited Edition) และสินคาอื่นๆ ที่ใชไดในชีวิตประจําวัน แตลูกคาก็ยังไมเห็นวามันมีคาให
นาสะสมจนอยากสะสมคะแนน เพื่อนํามาแลก
ดัง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง เห็ น ว า ควรปรั บ ปรุ ง ให เ ลื อ กของที่ เ ป น รุ น จํ า กั ด (Limited
Edition) เฉพาะการแลกดวยคะแนนสะสมดังเดิม แตเปลี่ยนรูปลักษณสิ่งของใหเปนตัวการตูนที่นารัก
อาทิเ ชน Hello Kitty ซึ่ง จะซื้อลิขสิท ธิ์ตัวการตูนนี้มา และนํามาทําเปนของใชตางๆ ไมวาจะเปน
สมุดคิตตี้ ปากกาคิตตี้ รมคิตตี้ หมวกคิตตี้ รวมไปถึงสิ่งสําคัญที่จะดึงดูดใจลูกคาอยากมีบัตรแรบบิทไว
ครอบครอง นั่นก็คือ บัตรแรบบิทคิตตี้ ซึ่งจะทําใหสิ่งของที่มีอยูดูมีคานาสะสมมากขึ้น
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ภาพที่ 6-1 แสดงตัวอยางของรางวัลที่ไดจากการแลกคะแนนสะสม

4
ที่มา : Sanrio. Shop. เขาถึงเมื่อ 10 มกราคม 2557. เขาถึงไดจาก www.sanrio.com
1.2 สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ในการกดคูปองสวนลดจากตูคูปอง
แครอท
จากผลการวิจัยพบวาในดานของสิทธิประโยชนในการกดคูปองสวนลดจากตูคูปอง
แครอท ยังมีจุดที่ลูกคาไมพึงพอใจ คือ ลูกคาจะใชคูปองสวนลดเปนบางรานเทานั้น โดยจะใชคูปอง
ของรานคาที่ซ้ําๆ กันกับที่เคยใชมาแลวจากประสบการณเดิม สวนรานคาอื่นๆ แทบจะไมสอดคลอง
กับรูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกคา บางรานคาเปนรานที่ลูกคาไมไดเขาใชบริการหรือไมเคยเขาใช
บริการมากอน ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะแกไข ปรับปรุง โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1.2.1 ขยายพันธมิตรในตูคูปองใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกคา
เริ่มจากการสํารวจความตองการที่แทจริงของลูกคา เพื่อจะสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางตรงจุด จากผลการวิจัยพบวาคูปองสวนลดที่ลูกคาใชงานเปนประจํา
และมีความพึงพอใจมาก จะเปนคูปองสวนลดรานอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาคูปองสวนลดสถาน
บันเทิงตางๆ สวนคูปองสวนลดอื่นๆ อยางเชน สปา ประกัน หรือโรงแรม เปนสิ่งที่ลูกคาจะพิจารณา
เลือกกดใชเมื่อมีโอกาสที่จะไดใชหรือจะไปเขาใชบริการในชวงนั้นอยูพอดีเทานั้น ซึ่งสวนมากไมไดเขา
ใชบริการเปนประจํา ดังนั้นควรหาพันธมิตรที่เปนรานอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงสถานบันเทิงเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น หากดูจากความพึงพอใจของลูกคาที่พึงพอใจคูปองสวนลดรานอาหารแมคโดนัล ซึ่งจะเห็น
ไดวาเปนรานอาหารจานดวน (Fast Food) ก็ควรขยายรานอาหารในสวนนีใ้ หมีมากขึ้น เชน รานเบอร
เกอรคิง รานมอสเบอเกอร และรานซับเวย เปนตน ซึ่งเปนรานอาหารจานดวน (Fast Food) และมี
หลากหลายสาขาเชนเดียวกับรานแมคโดนัล ในเรื่องของคูปองสวนลดสถานบันเทิงนั้น ลูกคาพึงพอใจ
คูปองสวนลดสําหรับโรงภาพยนตรอยูแลว ควรขยายพันธมิตรใหมีโรงภาพยนตรในเครืออื่นนอกจาก
เมเจอร ซีนิเพล็ก คือ โรงภาพยนตรในเครือเอสเอฟ ซีนีมาร เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกชมภาพยนตร
ในโรงภาพยนตรที่ตองการไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
สวนรานคาที่ไมเปนที่พึงพอใจกับลูกคามากนัก ทางบริษัทสามารถดูจากสถิติได
วาคูปองสวนลดรานคาใดแทบจะไมถูกกดและนําไปใชเลย ใหหารานคาที่ลูกคาพึงพอใจมาทดแทน
สวนที่ขาดหายไปนี้ ใหลูกคาไดพบกับรานคาใหมๆที่ตรงใจมากกวาเดิม จะทําใหการกดคูปองสวนลด
จากตูคูปองซึ่งมีความพึงพอใจสูงอยูแลว ไมมีจุดบกพรองและสรางความพึงพอใจไดจนถึงขั้นลูกคา
บอกตอใหเพื่อนๆมาใชไดอีกดวย
1.2.2 การใชคูปองสวนลดจากตูคูปองรวมกับบัตรแรบบิท
จากผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในสิทธิประโยชนในการกดคูปองสวนลด
จากตูคูปองแครอทของลูกคา มีการรับรูและความพึงพอใจอยูในระดับที่สูงกวา เมื่อเทียบกับสิท ธิ
ประโยชนอื่นๆ เนื่องจากเปนคูปองสวนลดที่สามารถกดไปใชไดฟรีๆ โดยไมมีเงื่อนไขใด แคเพียงแตะ
บัตรแรบบิทที่ตูคูปองแครอทเทานั้น
ดัง นั้น ผูวิจั ยจึง เล็ง เห็น วาหากมี ขอเสนอที่ วามี ก ารใชคู ป องสวนลดร วมกั บ
บัตรแรบบิท จะทําใหเกิดการกระตุนการใชจายผานบัตรแรบบิทไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งคูปองสวนลดที่จะ
ใชคูกับบัตรแรบบิทนั้น จะสรางความพิเศษใหมีมากกวาคูปองสวนลดทั่วไป เชน ใชคูปองสวนลดราน
แมคโดนัลรวมกับการจายเงินโดยใชบัตรแรบบิท ไดรับไกทอดฟรีอีก 1 ชิ้น และใชคูปองสวนลดราน
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สตารบัครวมกับการจายเงินโดยใชบัตรแรบบิท ไดรับสวนลดในการซื้อแกวที่สองถึง 50% เปนตน
เพื่อใหลูกคาเกิดแรงจูงใจที่อยากจะกดคูปองไปใชรวมกับบัตรแรบบิท เปนการใชความพึงพอใจในสวน
ของคูปอง มาทําใหเกิดการกระตุนการใชจายผานบัตรไดมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบวัตถุประสงคหลักของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส
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1.3 สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ในเรื่องของกิจกรรมสําหรับสมาชิก
จากผลการวิจัยพบวา ในดานของสิทธิประโยชนในเรื่องของกิจกรรมสําหรับสมาชิก
ยังมีจุดที่ลูกคาไมพึงพอใจ คือ เรื่องเวลาในการจัดกิจกรรม ซึ่งไมสอดคลองกับการใชชีวิตของลูกคา
ทั้งๆ ที่บางกิจกรรมมีความนาสนใจ แตก็ไมสามารถเขารวมได เนื่องจากเวลาที่จัดกิจกรรมเปนเวลา
เดียวกันกับการทํางานหรือการเรียน ผูวิจัยจึงเสนอแนะแกไข ปรับปรุง โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
เมื่อทําการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง ในเรื่องของ
สิทธิประโยชนของกิจกรรมสําหรับสมาชิก เรื่องเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรมเปนปญหาที่พบ
จากกลุมตัวอยางบางสวน ซึ่งบางกิจกรรมมีความนาสนใจใหเขารวม อยางเชน กิจกรรมกดคูปองราน
แมคโดนัล รับเบอรเกอรฟรีทนั ที แตมีขอจํากัดที่วาตองกดคูปองที่สถานีบีทีเอสสยาม เวลา 10 โมงเชา
เทานั้น กลายเปนวาพนักงานบริษัทและนักศึกษาที่มีเรียนในตอนเชา ก็ไมสามารถเขารวมกิจกรรมได
พอมารูอีกทีก็หมดเวลาในการเขารวมกิจกรรม และสินคาก็แจกหมดไปแลว ทําใหเปนที่นาเสียดาย
ของกลุมตัวอยางบางสวน
ดังนั้นเพื่อเปนการปรับความสมดุล และความเหมาะสมในเรื่องของเวลาและสถานที่
ควรปรับใหเวลาในการจัดกิจกรรมสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกคา จากเดิมที่กิจกรรม
ที่เคยมีมาแลวแลวลูกคามีความสนใจเคยจัดขึ้นในเวลา 10 โมงเชา และเขารวมกิจกรรมไดเฉพาะ
ที่ ตูคูปองแครอท สถานีสยามเทานั้น ใหปรับเปนเวลาหลังเลิกงานหรือเลิกเรียน ซึ่งอยูในชวงเวลา
18.00-19.00 น. และไมจํากัดวาตองรวมกิจกรรมที่สถานีบีทีเอสสถานีใดสถานีหนึ่ง ปรับใหเขารวม
กิจกรรมไดทุกจุดที่มีการตั้งตูคูปองแครอทในทุกสถานี เปนการขยายชองทางในการเขารวมกิจกรรม
และลดชองวางในเรื่องของเวลา ทําใหลูกคาไดมีสิทธิในการเขารวมกิจกรรมและเกิดความพึงพอใจ
ในเรื่องของกิจกรรมมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจยั ในอนาคต
ควรทําการศึกษากลุมตัวอยางของลูกคาใหมากขึ้น นอกเหนือจากกลุมตัวอยางที่เปน
กลุมเปาหมายหลักของโปรแกรมแครอท รีวอรดส รวมถึงการศึกษากลุมตัวอยางที่ไมไดใชบัตรแรบบิท
เพื่อจะไดทราบถึงความตองการของลูกคาทุกกลุม และตอบสนองความตองการของลูกคาแตละกลุม
ไดดีมากยิ่งขึ้น เพื่อใหไดผลการวิจัยในวงกวางที่มีความครอบคลุมและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

1

บรรณานุกรม
เอกสารภาษาไทย
ชื่นจิตต แจงเจนกิจ. การบริหารลูกคาสัมพันธ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ทิปปง พอยท, 2546.
พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนากุล และถิรนันท อนวัชศิริวงศ. แนวคิดหลักนิเทศศาสตร.
พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: เยลโลการพิมพ ,2541.
รุงไพลิน สองจา. “การบริหารลูกคาสัมพันธ ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกคาที่มีตอ
บัตรสปอต เดอะวันการด ของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด.” จุลนิพนธของ
การศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
วงศิยา ประเสริฐศิลป. “การบริหารความสัมพันธกับลูกคา และความภักดีในธุรกิจบริการ.”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา ภาควิชาประชาสัมพันธ คณะ
นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548.
วิทยา ดานธํารงกุล และพิภพ อุดร. ซีอารเอ็ม-ซีอีเอ็ม หยินหยางการตลาด. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
วงกลม, 2547.
ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ. จิตวิทยาธุรกิจ. กรุงเทพฯ: คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2532.
สุณิสา ผองผล. “การรับรู ความพึงพอใจ และความภักดีตอบัตรทรูการด ของลูกคาบริษัท ทรู
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน).” จุลนิพนธของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2555.
สมวงศ พงศสถาพร และสุนทร เลาหพัฒนวงศ. CRM เกมครองใจลูกคา. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
บริษัท พี ซี พริ้นทเทค จํากัด, 2551.
อดุลย จาตุรงคกุล. พฤติกรรมผูบริโภค. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2543.
อภิณหพันธุ ชางเขียนดี. “การบริหารความสัมพันธกับลูกคาและความภักดีของธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน).” จุลนิพนธของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

สัมภาษณ
กมลชนก มณฑามณี. สัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2556.
เกียรติภูมิ แซลอ. สัมภาษณ, 28 ตุลาคม 2556.
คีตา อติอานนท. สัมภาษณ, 24 ตุลาคม 2556.
จตุพร อยูนริ ันดร. สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2556.
จันทิมันต รุงแสง. สัมภาษณ, 11 กรกฎาคม 2556.
เจษฎา สุตาคํา. สัมภาษณ, 20 ตุลาคม 2556.

2
ณวัฒน พะนิโคดม. สัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2556.
นัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ. สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556.
นภารัตน นราสวัสดิ.์ สัมภาษณ, 16 ตุลาคม 2556.
ประภาดา ไวกสิกรรม. สัมภาษณ, 16 ตุลาคม 2556.
ภัทรพง พูลทอง. สัมภาษณ, 24 ตุลาคม 2556.
มุกดา เดชชนินทร. สัมภาษณ, 20 ตุลาคม 2556.
ลัลธิมา มีทรัพย. สัมภาษณ, 14 ตุลาคม 2556.
ศุภวรรณ พงศกรไพศาล. สัมภาษณ, 14 ตุลาคม 2556.
ศรัญญา ทรงวุฒ.ิ สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556.
ศศิกานต วงศวิวัต. สัมภาษณ, 20 ตุลาคม 2556.
สุธีมา พรหมยารัตน. สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2556.
สุนิสา จาตุรนตวิชิต. สัมภาษณ, 26 ตุลาคม 2556.
สุพัตรา พลีพรกุล. สัมภาษณ, 28 ตุลาคม 2556.
เอกสิทธิ์ วัฒนอังกูร. สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2556.
อิทธิกร อุนพานทอง. สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2556.
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เว็ปไซต
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน). แบบแสดงรายการขอมูลกระจําป 2554/55.
เขาถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2556. เขาถึงไดจาก
http://bts.listedcompany.com/misc/form561/20120702-BTS-Form5612011-TH.pdf
Carrot Rewards. สิทธิประโยชน. เขาถึงเมื่อ 24 กรกฎาคม 2556.
เขาถึงไดจาก http://www.carrotrewards.co.th/Member-Benefits
Nuduan Club. หนูดวนคลับคืออะไร. เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556.
เขาถึงไดจาก http://www.nuduan-club.com/webPage/frmFAQ.aspx?stFAQ=1
Rabbit. แรบบิทคืออะไร. เขาถึงเมื่อ 24 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก
http://www.rabbitcard.com/th/page/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%
9A%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%
B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
Sanrio. Shop. เขาถึงเมื่อ 10 มกราคม 2557. เขาถึงไดจาก http://www.sanrio.com/#tabsshop
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ภาคผนวก

2
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการทําจุลนิพนธ ของนักศึกษาปริญญาตรี
สาขานิเทศศาสตร เอกลูกคาสัมพันธ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาจากทานในการใหขอมูลครบถวนตาม
ความเปนจริงเพื่อประโยชนตอการศึกษา และขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดกรุณาสละเวลา
อันมีคาเพื่อตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
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สวนที่ 1: คําถามเกี่ยวกับขอมูลของผูใชงาน
คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่เปนคําตอบของทาน
1. ประเภทของบัตรแรบบิท
( ) นักเรียน-นักศึกษา ( ) บุคคลทั่วไป ( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………….
2. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
3. อายุ
( ) 18-23
( ) 24-29
( ) 30-35
4. ระดับการศึกษา
( ) ต่ํากวาปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี
5. อาชีพ
( ) นักเรียน/นักศึกษา
( ) พนักงานเอกชน
( ) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( ) คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว
( ) รับจาง
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………….
6. รายไดตอเดือน
( ) ต่ํากวา 10,000 บาท
( ) 10,000 – 20,000 บาท
( ) 20,001 – 30,000 บาท
( ) 30,001 – 40,000 บาท
( ) 40,001 – 50,000 บาท
( ) มากกวา 50,000 บาท
7. ทานใชบัตรแรบบิทในการทําอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) ใชจายในการเดินทางโดยสารบีทีเอส ( ) ใชจายเงินในรานคาพันธมิตร
( ) นําไปแตะที่ตูคูปองเพื่อรับคูปองฟรี ( ) ใชสะสมคะแนนแลกของสมนาคุณตางๆ
8. กรุณาเรียงลําดับการใชงานบัตรแรบบิทของทานจากมากไปหานอย
____ ใชจายในการเดินทางโดยสารบีทีเอส
____ ใชจายเงินในรานคาพันธมิตร
____ นําไปแตะที่ตูคูปองเพื่อรับคูปองฟรี
____ สะสมคะแนนและนําไปแลกรับของสมนาคุณตางๆ

3
สวนที่ 2: คําถามเกี่ยวกับการรับรู และความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรม
แครอท รีวอรดส
คําชี้แจง: การรับรู - กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่เปนคําตอบของทาน
หากไมทราบไมตองตอบระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ – กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงบนตัวเลขที่เปนคําตอบของทานเพียง
ตัวเลขเดียว
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คําถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน
ของโปรแกรมแครอท รีวอรดส

1. การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสวนลดหรือสินคาในเครือบีที
เอสกรุป
2. การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนบัตรสมนาคุณที่
หางสรรพสินคา รานคา และโรงภาพยนตรที่รวมรายการ
3. การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนเงินบริจาคใหแกการกุศล
4. การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลด
รานอาหารและเครื่องดื่ม
5. การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดสถานที่
ใหความบันเทิง
6. การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดสินคา
หรือบริการอื่นๆ
7. กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดสเพื่อสงเสริมการขาย
เชน กิจกรรม Speed up Carrot Point กิจกรรม กด ลุน บิน
เปนตน
8. กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดสในแฟนเพจเฟสบุค
ไดแก กิจกรรม Carrot Day

ไมทราบ

การรับรู
ทราบ
ระดับความพึงพอใจ
นอยที่สุด
มากที่สุด
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4
สวนที่ 3: ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการไดรับสิทธิประโยชนของแครอท รีวอรดส อยางไร
คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงบนตัวเลขที่เปนคําตอบของทานเพียงตัวเลขเดียว
เห็นดวย
นอยที่สุด
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ความคิดเห็น

1. ทานจะใชจายผานบัตรแรบบิทมากขึ้น
2. ทานจะกดคูปองจากตูคูปองแครอทและนําไปใชมากขึ้น
3. ทานอยากใชจายผานบัตรแรบบิทตอไปเรื่อยๆ
4. ทานจะเลือกเดินทางโดยสารบีทีเอสกอนการเดินทางโดยสารอื่นๆเสมอ
5. ทานจะเลือกใชบัตรแรบบิทจายแทนสิ่งอื่นๆ เชน เงินสด บัตรเครดิต
บัตรเดบิต กอนเสมอ
6. ทานรูสึกไววางใจและเชื่อมั่นในบริการของบัตรแรบบิท
7. ทานรูสึกผูกพันและมีความใกลชิดกับบัตรแรบบิท
8. ทานรูสึกวาบัตรแรบบิทเปนเหมือนเพื่อนที่คุนเคย
9. ทานรูสึกเสียดายถาไมไดเปนลูกคาของบัตรแรบบิท
10. ทานอยากชักชวนใหผูอื่นมาใชบริการบัตรแรบบิท
11. ทานเต็มใจที่จะพูดถึงสิ่งดีๆที่ไดรับจากการใชงานสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส ใหผูอื่นฟง
12. ทานไมอยากเปลี่ยนไปใชบริการบัตรแทนเงินสดของผูใหบริการราย
อืน่ แมจะไดรับขอเสนอที่ดีกวา
13. ทานจะไมเปลี่ยนไปใชบริการบัตรแทนเงินสดของผูใหบริการรายอื่น
ทันที หากประสบปญหาเกี่ยวกับบัตรแรบบิทหรือสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส
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15. หากทานมีขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับบัตรแรบบิทหรือสิทธิ
ประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทานพรอมจะบอกกลาวเพื่อให 1
บริษัทปรับปรุง

2

3

4

5

14. หากผูอื่นมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับบัตรแรบบิทหรือสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส ทานจะแกไขความเขาใจผิดนั้นทันที

ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หากทานสะดวกใหผูวิจัยสอบถามเพิ่มเติม ขอความกรุณากรอกขอมูลดานลางนี้
ชื่อ………………………………………………………………. เบอรโทรศัพท………………………………..…………………
Facebook………………………… Line………………………………………… E-mail……………………………………………………

