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มีต่อระบบการติดต่อ/การแจง้ข่าวกบัลูกคา้โดยการแจง้ข่าวสินคา้/
โปรโมชัน่แก่ลูกคา้สมาชิก 48 



 

 ฑ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.44 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะของความคิดเห็นท่ี

มีต่อระบบการติดต่อ/การแจง้ข่าวกบัลูกคา้โดยการการติดต่อไปยงัลูกคา้
หลงัการเขา้ใชบ้ริการเพื่อสอบถามความพึงพอใจหรือขอ้ควรปรับปรุง 49 

ตารางท่ี 4.45 แสดงจ านวนและร้อยละของการจดัสิทธิประโยชน์แก่ลูกคา้สมาชิกเดิม 50 
ตารางท่ี 4.46 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะของความคิดเห็นท่ี

มีต่อการจดัสิทธิประโยชน์แก่ลูกคา้สมาชิกเดิมโดยการจดักิจกรรม เช่น 
event ลดราคาสินคา้ หรือ เปิดตวัสินคา้ใหม่ ท าให้ร้านคา้นั้นๆดูน่าสนใจ 51 

ตารางท่ี 4.47 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะของความคิดเห็นท่ี
มีต่อการจดัสิทธิประโยชน์แก่ลูกคา้สมาชิกเดิมโดยการมีช่องทางในการสั่ง
สินคา้ท่ีหลากหลาย 52 

ตารางท่ี 4.48 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะของความคิดเห็นท่ี
มีต่อการจดัสิทธิประโยชน์แก่ลูกคา้สมาชิกเดิมโดยมีบริการจดัส่งสินคา้แก่
ลูกคา้ จะช่วยอ านวยความสะดวกในการใชบ้ริการ 53 

ตารางท่ี 4.49 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะของความคิดเห็นท่ี
มีต่อการจัดสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าสมาชิกเดิมโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสม ในการจดัส่งสินคา้ฟรีในเขตท่ีก าหนด 53 

ตารางท่ี 4.50 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะของความคิดเห็นท่ี
มีต่อการจดัสิทธิประโยชน์แก่ลูกคา้สมาชิกเดิมโดยมีบริการรับสั่งสินคา้
ทางช่องทางท่ีท่านตอ้งการ และทางร้านเตรียมสินคา้ไวร้อ ณ จุดรอรับของ 
เม่ือลูกคา้มาถึงร้าน สามารถเช็คของและช าระเงินไดเ้ลย 54 

ตารางท่ี 4.51 แสดงจ านวนและร้อยละของการรู้สึกมีส่วนร่วมและการรักษา
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 55 

ตารางท่ี 4.52 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะของความคิดเห็น
ในดา้นความรู้สึกการมีส่วนร่วมและการรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดย
การประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ของลูกคา้ลงใน Facebook Fanpage ของร้าน 56 

   
   



 

 ฒ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.53 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะของความคิดเห็น

ในดา้นความรู้สึกการมีส่วนร่วมและการรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดย
การสร้างให้พนกังานในร้านให้มีความเป็นมิตร โดยจะมีส่วนส าคญัในการ
อยากเขา้ใชบ้ริการในคร้ังต่อไป 57 

ตารางท่ี 4.54 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะของความคิดเห็น
ในดา้นความรู้สึกการมีส่วนร่วมและการรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดย
รู้สึกถึงความมีส่วนร่วม เม่ือทางร้านมีการจดักิจกรรม เช่น เปิดตวัสินค้า
ใหม่  Class สอนเบเกอร่ี  และทางร้านมีการเชิญท่านเขา้มาร่วมดว้ย 57 

ตารางท่ี 4.55 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะของความคิดเห็น
ในดา้นความรู้สึกการมีส่วนร่วมและการรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดย
การท าบตัรสมาชิก เพื่อให้มีการสะสมแต้ม เป็นการรักษาความสัมพนัธ์
และเอ้ือประโยชน์กนัระหวา่งลูกคา้และร้านคา้ 58 

ตารางท่ี 4.56 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะของความคิดเห็น
ในดา้นความรู้สึกการมีส่วนร่วมและการรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดย
การท าบตัรสมาชิกท าใหท้่านไดรั้บสิทธิพิเศษมากกวา่ลูกคา้ทัว่ไป 58 

ตารางท่ี 4.57 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะของความคิดเห็น
ในดา้นความรู้สึกการมีส่วนร่วมและการรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดย
การสมคัรบตัรสมาชิกท่ีสามารถสะสมแตม้และไดรั้บสิทธิพิเศษ ท าใหท้่าน
คุม้ค่าในการเป็นสมาชิก 59 

ตารางท่ี 4.58 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะของความคิดเห็น
ในดา้นความรู้สึกการมีส่วนร่วมและการรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดย
บตัรสมาชิกท าให้ท่านอยากเป็นลูกคา้กบัร้านคา้นั้นๆ ไม่อยากใช้บริการ
ร้านคา้อ่ืน 59 

ตารางท่ี 4.59 แสดงจ านวนและร้อยละของ Development Campaign 60 
ตารางท่ี 4.60 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะของคิดเห็นในดา้น 

Develop ment Campaign โดยท่ีลูกคา้สมาชิกท่ีถูกจดัระดบัสูงกว่าจะไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ท่ีมากกวา่ 61 



 

 ณ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.61 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะของความคิดเห็น

ในด้าน Development Campaign โดยการจดัระดบัสมาชิก โดยดูจากยอด
แตม้สะสมในปีท่ีแลว้ ปีต่อปี 62 

ตารางท่ี 4.62 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะของความคิดเห็น
ในดา้น Development Campaign โดยการจดัระดบัสมาชิก ท าให้ท่านอยาก
ใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน เพื่อจะไดอ้ยูใ่นระดบัสูง ไดรั้บสิทธิพิเศษสูงข้ึน 62 

ตารางท่ี 4.63 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะของคิดเห็นในดา้น 
Development Campaign โดยการซ้ือสินค้าในแต่ละเดือนครบยอดท่ี
ก าหนด  จะได้รับแตม้พิเศษเพิ่ม ท าให้ท่านอยากซ้ือสินค้ามากข้ึนจนถึง
ยอดดงักล่าว 63 

ตารางท่ี 4.64 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะของความคิดเห็น
ในดา้น Development Campaign โดยการใหส่้วนลดในกลุ่มสินคา้ท่ีท่านไม่
เคยซ้ือจากทางร้านจะท าใหท้่านสนใจซ้ือ 63 

ตารางท่ี 4.65 ความคิดเห็น หรือ ความตอ้งการท่ีมีต่อการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ของร้าน
จ าหน่ายส่วนผสมอาหาร 64 

 


