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บทคัดย่อ 

งานวิจยัเร่ือง“การส ารวจความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น(App Makro)”ของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้

บริการท่ีบริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) สาขาเพชรเกษม มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการใชบ้ริการ การใช้

แอพพลิเคชั่น(App Makro) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น (App Makro) ในแม็คโคร 

สาขาเพชรเกษม และเพื่อใหอ้งคก์รสามารถน าขอ้มูลไปพฒันาและปรับปรุงแอพพลิเคชัน่ (App Makro) ส าหรับ

การเขา้ใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ใหม้ากข้ึน 

การวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมานโดยใชแ้บบสอบถามในการวิจยัใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งเป็น

กลุ่มลูกคา้ร้านอาหาร โรงแรม และจดัเล้ียง (Horace) เป็นเพศหญิง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท 

มากท่ีสุด  

ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใชบ้ริการท่ีบริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) สาขาเพชรเกษม ภาพรวมใน

ระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา และเห็นดว้ย ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นการผลิต ปัจจยัดา้นกระบวนการการ

บริการ และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย 

 

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ / แอพพลิเคชัน่ / บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) สาขาเพชรเกษม 





ข 

 

 

กติติกรรมประกาศ 

(Acknowledgement) 

 

การท่ีผูจ้ดัท าได้มาปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั สยามแมคโครจ ากดั(มหาชน)              

ตั้งแต่ วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ผูจ้ดัท าได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการปฏิบติังานในอนาคต เก่ียวกบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง 

ฝ่ายพฒันาลูกคา้ ณ บริษทั สยามแมค็โครจ ากดั (มหาชน) สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการประกอบอาชีพ

ในอนาคตโดยไดรั้บความร่วมมือจาก บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) ไดส้อน ไดเ้รียนรู้งาน และ

ปัญหาท่ีพบในการด าเนินงานในแผนกต่างๆ จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี และสนบัสนุนจากหลายฝ่าย ดงัน้ี 

1. นายศุภธชั มงคลการ (Customer Development Manager)  

2. นางสาวเดือนนภา เขียมสันเท๊ียะ (CDO Food Retailer) 

3. นายพิพฒัน์ พวัพรทิพยรั์ตน์ (CDO HORECA) 

4. อาจารย ์มนทิรา ตนัตะวาณิชย ์(อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา) 

และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีใหค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 

 ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาใน

การท ารายงานฉบบัน้ีจนส าเร็จตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจในชีวิตการท างานจริงซ่ึงผูจ้ดัท า

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

                                                                                                                                                 ผูจ้ดัท า   

นางสาวณฐัธยาน์ เกิดมาก 

                                                                                                                                         30 สิงหาคม 2562 



 
 

 

สารบัญ 
หนา้ 

 
จดหมายน าส่งรายงาน ก 
กติติกรรมประกาศ ข 
บทคัดย่อ                         ค 
Abstract                                                                                                                                     ง  
บทที ่1 บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา   1 
1.2 วตัถุประสงค ์ 3 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 3 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 3 

บทที ่2 ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
2.1 แนวคิดความพึงพอใจ 4 
2.2 ทฤษฎีแรงจูงใจ 6 
2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   7 

บทที ่3 รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 
3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ   9 
3.2 ลกัษณะการประกอบการผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการหลกัขององคก์ร  10 
3.3 รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร  11 
3.4 ต  าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย  12 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา    12 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน   12 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน   12 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้  15 

 

 



 
 

 

 
 

สารบัญ(ต่อ) 
 
บทที ่4 ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

4.1 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลการเขา้ใชบ้ริการและการใชแ้อพพลิเคชัน่ (App Makro) 16 
4.2 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 23 
4.3 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ดา้นความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่ (App makro)           25 

บทที ่5 สรุปผลปฏิบัติงาน 
5.1 สรุปผลการวจิยั                 27 
5.2 ขอ้เสนอแนะของลูกคา้จากการวจิยั               27 

             5.3 ปัญหาท่ีพบจากการท าวจิยั                                                                                                  28 
             5.4 ขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการ 28 
             5.5 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 28 
             5.6 ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา                                                                        28 
อ้างองิ 29  
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยั  32 
 ภาคผนวก ข ภาพการปฏิบติังานสหกิจศึกษา   35 

ภาคผนวก ค บทความวชิาการ  39 
ภาคผนวก ง ไวนิล  45 

ประวตัิผู้จัดท า   48 
 
 
 

 



 
 

 

 

สารบัญตาราง 

                                                                                                                                                หนา้ 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน                                                                                  13 

ตารางท่ี 3.2 รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา                                                                         13-14 

ตารางท่ี 4.1 ตารางการแบ่งกลุ่มลูกคา้หลกั:กลุ่มร้านขายของช า,ร้านโชห่วย (Food Rrtaile)     16-17 

ตารางท่ี 4.2 ตารางการแบ่งกลุ่มลุกคา้หลกั :กลุ่มร้านอาหาร,โรงแรม,จดัเล้ียง (Hoerca)           17-18 

ตารางท่ี 4.3 ตารางการแบ่งกลุ่มลูกคา้หลกั :กลุ่มโรงเรียน,โรงงาน,บริษทั,องคก์ร (Service)       19 

ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม:กลุ่มลูกคา้หลกั                 23 

ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม:เพศ                                   23 

ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม:รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน         24 

ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความถ่ีของความพึงพอใจในการใช ้          25   

แอพพลิเคชัน่ (App Marko) 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญรูปภาพ 

 

           หนา้ 

รูปท่ี 3.1 สัญลกัษณ์ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                              9 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีตั้งสถานประกอบการบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                   9 

รูปท่ี 3.3 วสิัยทศัน์ของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                                                         10 

รูปท่ี 3.4 โครสร้างผูบ้ริหาร สาขาเพชรเกษม                                                                                   11 

รูปท่ี 4.1 รูปแอพพลิเคชัน่แม็คโคร (App Makro)                                                                            20 

รูปท่ี 4.2 รูปการเขา้สู่ระบบ                                                                                                             20 

รูปท่ี 4.3 รูปภายในแอพพลิเคชัน่ (App Makro)                                                                              21 

รูปท่ี 4.4 รูปแคต๊ตาล็อคสินคา้                                                                                                         21 

รูปท่ี 4.5 รูปแมค็โครแมค็โครเมล ์                                                                                                  22 

รูปท่ี 4.6 รูปการส่งสินคา้ผา่น แมค็โครคลิก                                                                                    22 

 

 

 

 

 



 

 

บทที1่ 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  ห้างสรรพสินคา้ หรือท่ีเรียกว่า Department store คือร้านคา้ขายปลีกขนาดใหญ่ซ่ึงมีสินคา้

หลากหลายประเภทแยกตามแผนก โดยไม่มีการขายผ่านตวัแทนจ าหน่าย ห้างสรรพสินคา้มกัขาย

ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัเส้ือผา้ เคร่ืองเรือนเคร่ืองใชใ้นบา้น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ารวมไปถึงสายผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ 

อยา่งเช่น ฮาร์ดแวร์ สุขภณัฑ์ เคร่ืองส าอางเคร่ืองเพชรพลอย เคร่ืองเขียน ของเล่น อุปกรณ์กีฬา เป็น

ตน้ ห้างสรรพสินคา้บางแห่งอาจขายเฉพาะสินคา้ลดราคา และมีพื้นท่ีช าระเงินเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึง

โดยทั่วไปจะอยู่บริเวณด้านหน้าของห้าง ซ่ึงจะไม่มี ผกั ผลไม้ เน้ือสัตว์ หรืออาหารสดขาย 

ห้างสรรพสินคา้มกัเป็นส่วนหน่ึงของร้านคา้ยอ่ยท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัเดียวกนักบัพื้นท่ีใกลเ้คียงอีกดว้ย

และหา้งสรรพสินคา้แห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ.2473 ใชช่ื้อวา่ “ห้างเซ็นเทล” หรือช่ือ

เตม็คือ “ในติงเกล โอลิมปิค” เป็นหา้งท่ีมีอายมุายาวนานกวา่ 80 ปี ตั้งอยูบ่ริเวณแยกพาหุรัด และยงัคง

เปิดใหใ้ชบ้ริการอยูจ่นถึงปัจจุบนัน้ีอีกดว้ย 

ในปัจจุบนัห้างสรรพสินคา้ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเขา้มามีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิต            

ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง รวมถึงขนาดเล็ก ลว้นแลว้แต่จดัตั้งข้ึนเพื่อ

เป็นแหล่งรวมสินค้าอุปโภคและบริโภค ท่ีจ  า เป็นต่อการด า เ นินชีวิตประจ าว ันของลูกค้า                         

และห้างสรรพสินคา้นั้นมีสินคา้ท่ีค่อนขา้งหลากหลายประเภท แยกตามแผนกและหมวดหมู่ของ

สินคา้นั้นไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น แผนกเคร่ืองเขียน เคร่ืองใชใ้นบา้น และแผนกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 

เพื่อใหง่้ายต่อการจดัเก็บสินคา้และง่ายต่อการหาสินคา้ของลูกคา้อีกดว้ย  

  บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั มหาชน จดัตั้งเม่ือปี พ.ศ.2531 โดยได้ท าการจดทะเบียนใน

รูปแบบของสมาชิก เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้สมาชิก โดยรวบรวมสินคา้อุปโภคและ

บริโภค ให้ลูกคา้สามารถซ้ือไดใ้นท่ีเดียว โดยแม็คโครนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลกัๆคือ Food 

Service เพื่อตอบโจทยก์บักลุ่มธุรกิจร้านอาหารและ Cash&Carry เพื่อตอบสนองความตอ้งการธุรกิจ

โชห่วย โดยจะเนน้การคดัสรรวตัถุดิบท่ีดีมีคุณภาพ มีความหลากหลาย ครบครัน และราคาถูกอีกดว้ย
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ลูกคา้ยจึงสามารถน าไปขายต่อ หรือน าไปแปรรูป  ท าให้ธุรกิจนั้นมีก าไรมากข้ึนอีกดว้ย และยงัช่วย

ในผูป้ระกอบการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างย ัง่ยืน  

และมีการท าการตลาดรูปแบบใหม่ผ่านทางระบบออนไลน์ซ่ึงเข้ามามีบทบาทในการใช้งานใน

ชีวิตประจ าวนั ไม่ว่าจะในแง่มุมของผูบ้ริโภคหรือเจา้ของธุรกิจ ทางบริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด 

(มหาชน)จึงไดใ้ห้ความส าคัญกบัการท าการตลาดในรูปแบบออนไลน์ท่ีเรียกว่าMakro Application 

เพื่อให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงแม็คโครไดไ้ม่วา่จะอยูท่ี่ไหนก็ตาม ไม่วา่จะใช ้สะสมส่วนลด ตรวจสอบ

โปรโมชั่นก่อนออกไปใช้งานจริง สะสมคะแนนสิทธิการแลกซ้ือ และสิทธิประโยชน์ต่างๆอีก

มากมาย 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวขา้งตน้ จึงท าให้สนใจศึกษาเร่ือง “การส ารวจความพึงพอใจในการใช้

แอพพลิเคชัน่(App Makro)” ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ แม็คโคร สาขาเพชรเกษม เพื่อใหผู้ว้ิจยั ผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาการให้บริการ การใช้แอพพลิเคชัน่ (App Makro) ในบริษทั สยามแม็คโคร 

จ ากดั (มาหาชน) สาขาเพชรเกษม 

1.2.2 เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่ (App Makro)ใน                บริษทั 

สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) สาขาเพชรเกษม 

1.2.3 เพื่อให้องค์กรสามารถน าขอ้มูลไปพฒันาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่น (App Makro) 

ส าหรับการเขา้ใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ใหดี้มากข้ึน 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.3.1 ดา้นเน้ือหา: เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่ (App Makro)ของลูกคา้ท่ี

ใชบ้ริการภายใน แมค็โคร สาขาเพชรเกษม 

1.3.2 ดา้นประชากรศาสตร์: เพื่อศึกษาเฉพาะลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายในแม็คโคร สาขา

เพชรเกษม 

1.3.3 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล: ศึกษาและจดัท าโครงงานตั้งแต่ วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง 30 

สิงหาคม 2562  

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  

1.4.1 เพื่อใหท้ราบถึงการบริการ การใชแ้อพพลิเคชัน่ (App Makro ) ของผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ

ภายในบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) สาขาเพชรเกษม 

1.4.2 เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่ (App Makro ) ของผูท่ี้เขา้มาใช้

บริการภายในบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) สาขาเพชรเกษม  

 1.4.3 เพื่อให้องค์กรสามารถน าขอ้มูลไปพฒันาและแก้ไขปรับปรุง แอพพลิเคชัน่ในด้าน

ต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

  

  



 

 

บทที ่2 

แนวความคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัเร่ือง “การส ารวจความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่(App Makro)” ของลูกคา้ท่ี

ใชบ้ริการ แมค็โคร สาขาเพชรเกษม ไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 1 แนวความคิดความพึงพอใจ 

  2 ทฤษฎีแรงจูงใจ 

  3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวความคิดความพงึพอใจ 

 2.1.1 แนวความคิดความพงึพอใจ 

 ประกายดาว (2536) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ วา่ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก

สองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึก

ท่ีเกิดข้ึนแลว้จะท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ 

กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบัความสุขสามารถท าให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนได้

อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อนและความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคล

มากกว่าความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะท่ีวิชัย  (2531) กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความตอ้งการ

ของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่วา่อยูใ่นท่ีใดยอ่มมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 

ความหมายของความพงึพอใจ 

  กู๊ด (Good, 1973,p.320) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดบัความ
พึงพอใจซ่ึงเป็นผลมาจาก ความสนใจต่างๆและทศันคติท่ีบุคคลมีต่อส่ิงนั้น 

  โวลแมน (Wolman, 1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกท่ีดีมีความสุข เม่ือ
คนเราไดรั้บผลส าเร็จ ตามความมุ่งหมาย (goals) ความตอ้งการ (need) หรือแรงจูงใจ (motivation) 

  เคลิร์ก (Quirk, 1987) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้ท่ีมีความสุขหรือความพอใจ
เม่ือไดรั้บความส าเร็จ หรือไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ  
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  ฮอร์นบ้ี  (Hornby, 2000)  กล่าวว่า  ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกท่ีดีเ ม่ือประสบ
ความส าเร็จ หรือไตรั้บส่ิงท่ี ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนเป็นความรู้สึก 

  ดิเรก  (2528) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง เป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก ความสุขของ
บุคคลอนัเกิดจากการปฏิบติังานและได้รับผลเป็นท่ีพึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น          
มีความสุข  ความมุ่งมั่นท่ีจะท างาน มีขวญัและมีก าลังใจ มีความผูกพนักับหน่วยงาน มีความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานท่ีท า และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การท างานส่งผลต่อถึงความกา้วหนา้และความส าเร็จขององคก์ารอีกดว้ย 

  คณิต ดวงหัสดี (2537) ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกชอบ 
หรือพอใจของบุคคลท่ีมีต่อการท างานและองค์ประกอบหรือส่ิงจูงใจอ่ืน ๆ ถ้างานท่ีท าหรือ
องคป์ระกอบเหล่านั้นตอบสนองความตอ้งการของบุคคลไดบุ้คคลนั้น จะเกิดความพึงพอใจในงาน
ข้ึนจะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติปัญญาให้แก่งานของตนให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมี
คุณภาพ 

  สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือได้รับผลส าเร็จตาม
ความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

  วรุิฬ พรรณเทว ี(2542, หนา้ 111) หมายถึง ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั 
ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลว่าจะคาดหวงักบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงอย่างไร ถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและ
ไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผดิหวงัหรือไม่พึงพอใจ
เป็นอย่างยิ่งเม่ือไม่ไดรั้บการ ตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีตนตั้งใจไวว้่ามีมาก
หรือ นอ้ย 

  นภารัตน์  (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและ
ความสุขท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความรู้สึกทางบวก
มากกวา่ทางลบ 

 กาญจนา  (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็น
นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ 
สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซับซ้อนและตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความตอ้งการ
ของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้
เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
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2.2 ทฤษฎีแรงจูงใจ 

Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า  พฤติกรรมของมนุษย์เกิดข้ึนต้องมีส่ิงจูงใจ 

(motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิด

พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเองโดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี 

คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์และทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด์ 

2.2.1 ทฤษฎีแรงจูงใจของ อบัราฮมั  มาสโลว ์(A.H.Maslow) คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายวา่ท าไม

คนจึงถูกผลกัดนัโดยความตอ้งการบางอยา่ง ณ เวลาหน่ึง ท าไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังาน

อยา่งมากเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลบัท าส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ไดรั้บ

การยกย่องนบัถือจากผูอ่ื้น ค าตอบของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามล าดบั

จากส่ิงท่ีกดดันมากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดล าดับความต้องการตาม

ความส าคญั คือ 

  2.2.1.1 ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน คืออาหาร 

ท่ีพกั อากาศ ยารักษาโรค  

  2.2.1.2 ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกวา่ ความ

ตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 

  2.2.1.3 ความตอ้งการทางสังคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน 

  2.2.1.4 ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั 

ความนบัถือและสถานะทางสังคม 

  2.2.1.5 ความตอ้งการใหต้นประสบความส าเร็จ (self – actualization needs) เป็นความ

ตอ้งการสูงสุดของแต่ละ 

2.2.2  ทฤษฎีแรงจูงใจ ซิกมนัด ์ฟรอยด ์( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานวา่บุคคลมกัไม่รู้ตวัมาก
นกัวา่พลงัทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบวา่บุคคลเพิ่มและควบคุมส่ิงเร้า
หลายอยา่ง ส่ิงเร้าเหล่าน้ีอยูน่อกเหนือการควบคุมอยา่งส้ินเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าท่ีไม่ตั้งใจ
พูด มีอารมณ์อยูเ่หนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวติกจริตอยา่งมาก 
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ขณะท่ี ชาริณี (2535) ไดเ้สนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไวว้า่ บุคคลพอใจจะกระท า

ส่ิงใดๆท่ีให้มีความสุขและจะหลีกเล่ียงไม่กระท าในส่ิงท่ีเขาจะได้รับความทุกข์หรือความ

ยากล าบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีน้ีได ้3 ประเภท คือ 

    2.2.2.1  ความพอใจดา้นจิตวทิยา (psychological hedonism)  

เป็นทรรศนะของความพึงพอใจวา่มนุษยโ์ดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือ

หลีกเล่ียงจากความทุกขใ์ดๆ 

    2.2.2.2  ความพอใจเก่ียวกบัตนเอง (egoistic hedonism)  

เป็นทรรศนะของความพอใจวา่มนุษยจ์ะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตวั แต่ไม่จ  าเป็นวา่การ

แสวงหาความสุขตอ้งเป็นธรรมชาติของมนุษยเ์สมอไป 

    2.2.2.3  ความพอใจเก่ียวกบัจริยธรรม (ethical hedonism)  

ทรรศนะน้ีถือวา่มนุษยแ์สวงหาความสุข 

2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 ธีรศกัด์ิ ค  าแก้ว (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่ผา่นทางโทรศพัทมื์อถือในการสั่งสินคา้ จงัหวดัชลบุรี กรณีศึกษา:การศึกษาฉบบัน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอพพลิเคชัน่ผ่านทาง
โทรศพัท์มือถือในการสั่งสินคา้ จงัหวดัชลบุรีโดยมีตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ส่วนการยอมรับเทคโนโลยี
คุณภาพการบริการ และทศันคติของพนักงาน  ตัวแปรตามคือความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่ผา่นทางโทรศพัทมื์อถือในการสั่งสินคา้ จงัหวดัชลบุรี โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
สะดวก จ านวน 200 ซ่ึงแบ่งตวัอยา่งเป็น 4 กลุ่ม จ าแนกตาม บริเวณสาขาจงัหวดัชลบุรี สาขาอมตะ 
สาขาเมืองใหม่ สาขาบายราร่ืน และสาขาบางแสน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามท่ี
ตวัอย่างได้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง มีค่าความเช่ือถือได้ 0.876 และมีการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่         
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอา้งอิงท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ การวเิคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุ 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 21–25 ปีมี
สถานภาพโสด มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในช่วง 20,001–30,000 
บาท ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท างานต่อเดือน 6–10 คร้ัง/ เดือน มีระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อวนัท่ีท่าน
ท างาน 4–6 ชัว่โมง/ วนั ช่วงเวลาปกติท่ีเล่นสมาร์ทโฟน 6.00–12.00 น. (เยน็–กลางคืน)มีค่าใชจ่้าย
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เฉล่ียท่ีใชบ้ริการรายเดือนหรือเติมเงินมากกวา่ 300 บาท เหตุผลท าใหต้ดัสินใจเล่นสมาร์ทโฟนแชท
พูดคุยกบัผูอ่ื้น 

 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ทศันคติของพนกังานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการแอพพลิเคชัน่ผ่านทางโทรศพัท์มือถือในการสั่งสินคา้ของร้านโซล จงัหวดัชลบุรีอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  นนัธินี ทิพยป์ระไพ ( 2558)ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมในการ
จองท่ีพักผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนท่ีส่งผลต่อการจองท่ีพักผ่านแอพพลิเคชั่นบน               
สมาร์ทโฟนซ ้ าในคร้ังถัดไป  ของกลุ่มอาชีพพนักงานสานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร             
กรณีศึกษา: ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์อิทธิพลของความพึงพอใจและพฤติกรรมในการจอง
ท่ีพกัผา่นแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนท่ีส่งผลต่อการจองท่ีพกัผา่นแอพพลิเคชนับนสมาร์ทโฟนซ ้ า
ในคร้ังถัดไป ของกลุ่มอาชีพพนักงานสานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร ตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาคือ
พนกังานสานกังานในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกและใชจ้  านวน 400 
คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามปลายปิดท่ีมีค่าความเช่ือมัน่รวมทั้งส้ินคือ 0.832 
และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาจากผูท้รงคุณวฒิุ สถิติท่ีใชใ้นกาวิเคราะห์เบ้ืองตน้ คือ
สถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอา้งอิงท่ีใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 ได้แก่  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) 

  ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจในการจองท่ีพกัผา่นแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนส่งผล
ต่อการจองท่ีพกัผา่นแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนซ ้ าในคร้ังถดัไปมากท่ีสุด ตามดว้ยพฤติกรรมใน
การจองท่ีพกัผา่นแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



 

 

บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ         บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

 3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ       1759 4 ถนนเพชรเกษม แขวง หลกัสอง เขตบางแค   

                                       กรุงเทพมหานคร 10160โทร 02 335 5300 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 สัญลกัษณ์ บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

   

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีตั้งสถานประกอบการบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การใบริการหลกัขององค์กร 

 3.2.1 ประวติัของ “แมค็โครเพชรเกษม” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสาขาท่ีขยายมาจาก บริษทัสยาม

แมค็โคร จ ากดั (มหาชน) โดยใหบ้ริการดา้นการบริการและจดัสรรวตัถุดิบบริโภคและอุปโภค เพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจต่างๆอยา่งครบวงจร จดทะเบียนจดัตั้งในเดือน

พฤษภาคม 2531 ดว้ยทุนจดทะเบียน 750 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกิจศูนยจ์  าหน่ายสินคา้แบบขาย

ส่งในระบบสมาชิก ภายใตช่ื้อ “แมค็โคร” บริษทัฯ ไดด้ าเนินการขยายจ านวนสาขาเพื่อจ าหน่าย

สินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลูกคา้สมาชิกและผูป้ระกอบการ ทัว่ประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มผูค้า้

ปลีกรายยอ่ย กลุ่มผูป้ระกอบการร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจจดัเล้ียง รวมถึงกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจ

บริการ ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบนัการศึกษาและธุรกิจอ่ืน ๆ 

3.2.2 วสิัยทศัน์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 วสิัยทศัน์ของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
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 3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

  3.3.1 โครงสร้างองคก์ร 

 

โครงสร้างองคก์ร 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

 

รูปท่ี 3.4 โครสร้างผูบ้ริหาร สาขาเพชรเกษม 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.4.1 ต าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 นางสาวณฐัธยาน์ เกิดมาก ต าแหน่งผูช่้วยฝ่ายพฒันาลูกคา้ 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ไดรั้บมอบหมายนอกเหนือจากการโครงงานคือ เป็น

ผูช่้วยดูแลลูกคา้เก่ียวกบัการใชง้านบตัรสมาชิก ท างานเอกสารเก่ียวกบัการสมคัรสมาชิกลูกคา้และ

แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลลูกคา้  

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 3.5.1 ช่ือ-นามสกุลพนกังานท่ีปรึกษา             นายศุภธชั มงคลการ 

 3.5.2  ต  าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา       ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาลูกคา้ 

3.6 ระยะเวลาในการปฎบิัติงาน 

3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 

3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ 

วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 08.00 น.- 17.00 น. 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 เตรียมวางแผนการท างาน ศึกษาเก่ียวการกบัความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่ 

(App Makro)ในกลุ่มลูกคา้ท่ีตรงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการศึกษา 

 3.7.2 มีการแนะน าเก่ียวกบัการใช้แอพพลิเคชั่นกับกลุ่มลุกคา้เป้าหมาย สิทธิประโยชน์ 

ความสะดวก การเขา้ถึงข่าวสารและกิจกรรมต่างๆเก่ียวกบัการใชแ้อพพลิเคชัน่ เช่น คูปอง แมค็โคร

เมล ์แคต็ตาล็อกลินคา้ ชองทางออนไลน์ และสิทธิพิเศษ เป็นตน้ 
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 3.7.3 มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการสอบถามลูกคา้เก่ียวกับความพึงพอใจในการใช้

แอพพลิเคชัน่ (App Makro) ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ แม็คโคร สาขาเพชรเกษม จ านวน 338 คน โดย

การใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นวธีิการเก็บขอ้มูลแบบเจาะจง และ

มีการเก็บขอ้มูลของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2562  

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 
1. วางแผนการด าเนินรายงานการวจิยั X X X              
2. รวบรวมขอ้มูลและแนวคิด    X X            
3. จดัท าแบบสอบถาม      X X          
4. แจกแบบสอบถาม        X X X X X X    
5. จดัท าเอกสาร              X X X 

 

ตารางท่ี 3.2 รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจ 

สัปดาห์ท่ี 1 เตรียมงาน HORECA 2019 และ ท ากิจกรรมในวนังาน HORECA 2019 

สัปดาห์ท่ี 2 เรียนรู้เก่ียวกบัระบบในการท างานเช่น เวบ็ไซต ์JLO,SIM 

สัปดาห์ท่ี 3 รับสมคัรบตัรสมาชิกใหม่ 

สัปดาห์ท่ี 4 รับสมคัรบตัรสมาชิกใหม่ 

สัปดาห์ท่ี 5 แนะน าใหลู้กคา้โหลด APP MAKRO  

สัปดาห์ท่ี 6 แนะน าใหลู้กคา้โหลด APP MAKRO 

สัปดาห์ท่ี 7 แนะน าใหลู้กคา้โหลด APP MAKRO 

สัปดาห์ท่ี 8 แนะน าใหลู้กคา้โหลด APP MAKRO 
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ตารางท่ี 3.2 รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ( ต่อ ) 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจ 

สัปดาห์ท่ี 9 แนะน าใหลู้กคา้โหลด APP MAKRO 

สัปดาห์ท่ี 
10 

แนะน าใหลู้กคา้โหลด APP MAKRO 

สัปดาห์ท่ี 
11 

แนะน าใหลู้กคา้โหลด APP MAKRO 

สัปดาห์ท่ี 
12 

ท าเอกสารต่างๆ รับสมัครบัตร คีย์ APPROVE สแกนเอกสาร แก้ไขข้อมูล 
ช่วยงาน CDO 

สัปดาห์ท่ี 
13 

ท าเอกสารต่างๆ รับสมัครบัตร คีย์ APPROVE สแกนเอกสาร แก้ไขข้อมูล 
ช่วยงาน CDO ช่วยเตรียมงานวนัแม่แห่งชาติ 

สัปดาห์ท่ี 
14 

ท าเอกสารต่างๆ รับสมัครบัตร คีย์ APPROVE สแกนเอกสาร แก้ไขข้อมูล 
ช่วยงาน CDO ช่วยงานสารทจีน 

สัปดาห์ท่ี 
15 

ท าเอกสารต่างๆ รับสมัครบัตร คีย์ APPROVE สแกนเอกสาร แก้ไขข้อมูล 
ช่วยงาน CDO 

สัปดาห์ท่ี 
16 

ท าเอกสารต่างๆ รับสมัครบัตร คีย์ APPROVE สแกนเอกสาร แก้ไขข้อมูล 
ช่วยงาน CDO 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้

3.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

3.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer) 

3.8.1.2 เคร่ืองพิมพเ์อกสาร (Printer) 

3.8.1.3 เคร่ืองถ่ายเอกสาร (Photocopier) 

3.8.1.4 โทรศพัทส์ านกังาน (Office Phone) 

3.8.1.5เคร่ืองคิดเลข (Calculator) 

3.8.2 ซอฟตแ์วร์ (Software) 

3.8.2.1 โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 

3.8.2.2 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2010 

3.8.2.3 โปรแกรม IBM SPSS Statistic 22 

โดยแบ่งระดบัความส าคญัเป็นค าถามเชิงบวก (Positive) (ศิริวรรณ และคณะ 2548:66 ก าหนด

คะแนนดงัต่อไปน้ี 

 ระดบัคะแนน 5 หมายถึง มีความส าคญัมากท่ีสุด 

 ระดบัคะแนน 4 หมายถึง มีความส าคญัมาก 

 ระดบัคะแนน 3 หมายถึง มีความส าคญัปานกลาง 

 ระดบัคะแนน 2 หมายถึง มีความส าคญันอ้ย 

 ระดบัคะแนน 1 หมายถึง มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

โดยมีเกณฑใ์นการแปลความหมายคะแนน ดงัน้ี 

             ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 

             ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีความส าคญัในระดบัมาก 

            ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีความส าคญัในระดบัปานกลาง 

            ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีความส าคญัในระดบันอ้ย 

            ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีความส าคญัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติตามโครงการ 

ผลการวิจยัเร่ือง “การส ารวจความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่ (App Makro) ของลูกคา้

ท่ีใชบ้ริการ แมค็โคร สาขาเพชรเกษม ผูศึ้กษาผลของการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

4.1 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลการเขา้ใชบ้ริการและการใชแ้อพพลิเคชัน่ (App Makro) 

4.2 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

4.3 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ดา้นความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่ (App Makro) 

4.1 ตอนที ่1 ข้อมูลการเข้าใช้บริการและการใช้แอพพลเิคช่ัน (App Makro) 

4.1.1 ขอ้มูลการเขา้ใชบ้ริการ 

 กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการของบริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) ก็จดัว่าเป็นกลุ่ม

ทัว่ไป ทุกเพศ และทุกวยั ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ แต่ดว้ยบริษทัมีการจดัรูปแบบการให้บริการแบบสมา

ชิก จึงท าให้บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การจดักลุ่มลูกคา้หลกัๆดว้ยกนั 3 กลุ่ม อาทิ 

กลุ่มร้านขายช า,ร้านโชห่วย (Food Retaile) กลุ่มร้านอาหาร,โรงแรม,จดัเล้ียง (Hoerca)และกลุ่ม

โรงเรียน,โรงงาน,บริษทั,องคก์ร(Service) โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้จากเลขบตัรสมาชิกลูกคา้ ดว้ย

การดูรหสัเลข 3 ตวัทา้ยของบตัร โดยเลขท่ีใชแ้บ่งกลุ่มลูกคา้มีดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4.1 ตารางการแบ่งกลุ่มลูกคา้หลกั : กลุ่มร้านขายของช า,ร้านโชห่วย (Food Rrtaile) 

รหสักลุ่มลูกคา้ ลกัษณะของร้านคา้ 
101 ร้านคา้ปลีก/แผงลอย ขนาดมากกวา่ 200 ตารางเมตร 
102 ร้านคา้ปลีก/แผงลอย อาหารสดประเภทผกั/ผลไม ้
103 ร้านคา้ปลีก/แผงลอย อาหารสดประเภทเน้ือสัตว/์แปรรูปจากเน้ือสัตว ์
104 ร้านคา้ปลีกขายยา 
105 ร้านปลีกขายอาหารสัตว,์ยาสตัว,์อุปกรณ์และของใชเ้ก่ียวกบัสัตว ์
106 มินิมาร์ค 
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ตารางท่ี 4.1 ตารางการแบ่งกลุ่มลูกคา้หลกั :กลุ่มร้านขายของช า,ร้านโชห่วย (Food Rrtaile) (ต่อ) 

รหสักลุ่มร้านคา้ ลกัษณะของร้านคา้ 
107 ซูเปอร์มาร์เก็ต 
108 ร้านคา้อาหารแช่แขง็/แช่เยน็ 
109 ร้านคา้ปลีก/แผงลอย ขายเคร่ืองส าอางค/์น ้าหอม 
110 ร้านคา้ปลีก/แผงลอย ขายสินคา้บริโภคแนวออร์แกนิกเป็นหลกั 
120 ร้านคา้ปลีกสินคา้บริโภค/อาหารสด ในรูปแบบรถเร่ 
130 ร้านคา้ปลีกสินคา้บริโภค/ร้านโอทอ็ป –ของฝากสินคา้ปริโภค 

 
 ตารางท่ี 4.2 ตารางการแบ่งกลุ่มลุกคา้หลกั :กลุ่มร้านอาหาร,โรงแรม,จดัเล้ียง (Hoerca) 

รหสักลุ่มร้านคา้ ลกัษณะของร้านคา้ 
301 อพาร์ทเมนท/์หอพกั 
302 โรงแรม/รีสอร์ต 1-2 ดาว 
303 โรงแรม/รีสอร์ต 3 ดาว 
304 โรงแรม/รีสอร์ต 4-5 ดาว 
305 สถาบนับนัเทิง ผบั/บาร์/คาราโอเกะ 
306 ร้านอาหารไทย 
307 ร้านอาหารอีสาน 
308 ร้านอาหารจีน 
309 ร้านอาหารเวยีดนาม 
310 ร้านอาหารญ่ีปุ่น 
311 ร้านอาหารเกาหลี 
312 ร้านอาหารอินเดีย 
313 ร้านอาหารมุสลิม 
314 ร้านอาหารอิตาเล่ียน 
315 ร้านอาหารแนวประเทศตะวนัตก อ่ืน อาทิ อเมริกนั/แมก็ซิกนั/อิสราเอล/

ฝร่ังเศส 
316 ร้านสเตก็ 
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317 ร้านหมูกระทะ/บาร์บีคิว/สุก้ี 
ตารางท่ี 4.2 ตารางการแบ่งกลุ่มลุกคา้หลกั :กลุ่มร้านอาหาร,โรงแรม,จดัเล้ียง (Hoerca) (ต่อ) 

รหสักลุ่มร้านคา้ ลกัษณะของร้านคา้ 
318 ร้านอาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว 
319 ร้านก๋วยเต๋ียว 
320 รถเขน็ขายก๋วยเต๋ียว 
321 ร้านเบเกอรร่ี 
322 ร้านขายกาแฟ 
323 ธุรกิจจดัเล้ียง 
324 ร้านอาหารฟาสตฟู้์ด (อาหารคาว) 
325 ร้านอาหารฟาสตฟู้์ด (อาหารวา่ง/ไอศรีม) 
326 ร้านอาหาร ลาว/กมัพูชา/พม่า/ 
327 ร้านอาหารจานหลกั ขา้วมนัไก่/ขา้วขาหมู/อาหารเจ 
328 ร้านขายอาหารประเภทอ่ืนๆ ร้านขายขนม/ร้านขายไอศรีม 
329 รถเขน็ขายอาหารประเภทขา้วเป็นจานหลกั 
330 รถเขน็ขายอาหารอีสานเป็นจานหลกั 
331 รถเขน็ขายอาหารประเภทอ่ืนๆ หมูป้ิง/ผลไมด้อง/ขนมต่างๆ 
332 รถเขน็ขายกาแฟ/เคร่ืองด่ืม 
339 ร้านอาหารและรถเขน็ ขายอาหารเพื่อสุขภาพแนวออร์แกนิก 
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ตารางท่ี 4.3 ตารางการแบ่งกลุ่มลูกคา้หลกั :กลุ่มโรงเรียน,โรงงาน,บริษทั,องคก์ร (Service) 

รหสักลุ่มร้านคา้ ลกัษณะของร้านคา้ 
402 ร้านเสริมสวย/ท าผม 
403 ร้านสปา/บริการนวด 
405 ร้านซกัอบรีด/ซกัแหง้ 
406 ร้านถ่ายรูป/ถ่ายเอกสาร 
408 ธุรกิจจดัการท่องเท่ียว/ทวัร์/สายการบิน 
409 ร้านใหบ้ริการดุแลเล้ียงสัตว ์
430 ธุรกิจอ่ืนๆ อู่ซ่อมรถ/ท าเบาะ/โรงกลึง/เหล็กตดั/ป้ัมน ้ามนั/ตดัเส้ือ/โรงพิมพ ์
450 บตัรสมาชิกท่ีออกใหซ้พัพลายเออร์ 
501 สถานพยาบาล (โรงพยาบาล/อนามยั/คลีนิก) 
503 ส านกังานหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
504 วดั/สุเหร่า 
505 มูลนิธิ/สมาคม 
507 ส านกังานเอกชน/ประกนั/บญัชี/ทนายความ 
508 โรงงงานผลิต/แปรรูป 
509 โรงเรียน/วทิยาลยั 
510 มหาวทิยาลยั 
511 สถานบนัในรูปแบบอ่ืน กวดวชิา/วชิาชีพ 
512 ธุรกิจในเครือซีพี 
513 ธุรกิจในเครือแมค็โคร 
530 สถานบนัการเงิน/ธนาคาร/สถานทูต 
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4.1.2 การใชแ้อพพลิเคชัน่ (App Makro) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 รูปแอพพลิเคชัน่แม็คโคร 
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รูปท่ี 4.2 รูปการเขา้สู่ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 รูปภายในแอพพลิเคชัน่ (App Makro) 
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รูปท่ี 4.4 รูปแคต๊ตาล็อคสินคา้ 

 

รูปท่ี 4.5 รูปแมค็โครแมค็โครเมล์ 
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รูปท่ี 4.6 รูปการส่งสินคา้ผา่น แมค็โครคลิก 

4.2 ตอนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม: กลุ่มลูกคา้หลกั 

กลุ่มลูกคา้หลกั จ านวน (คน) ร้อยละ 
กลุ่มร้านขายของช า/ร้านโช่ห่วย/ร้านคา้ปลีก (Food Retailor) 96 28.4 
กลุ่มร้านอาหาร/โรงแรม/จดัเล้ียง (Horace) 151 44.7 
กลุ่มบริษทั /โรงเรียน/ โรงพยาบาล/องคก์ร รัฐบาล, รัฐวสิาหกิจ, เอกชน
(Service) 

91 26.9 

รวม 338 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มร้านอาหาร/โรงแรม/จดั

เล้ียง (Horace) มากท่ีสุด จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมาคือ กลุ่มกลุ่มร้านขายของช า/

ร้านโช่ห่วย/ร้านคา้ปลีก (Food Retailor)         จ  านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 และ กลุ่มบริษทั /

โรงเรียน/ โรงพยาบาล/องคก์ร รัฐบาล, รัฐวสิาหกิจ, เอกชน(Service) จ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.9 ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม: เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 132 39.1 
หญิง 206 60.9 
รวม 338 100.0 

  

 จากตารางท่ี 4.3  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงมากท่ีสุด จ านวน  206 คน 

คิดเป็นร้อยละ 60.9 รองลงมา คือ ผูช้าย จ านวน 132 คน คิดเป็น 39.1 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม: รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20,000บาท                 34 10.1 
 20,001-40,000บาท             142 42.0 
40,001-60,000บาท 57 16.9 
60,001-80,000บาท                16 4.7 
80,001-100,000บาท           30 8.9 
มากกวา่ 100,000บาท ข้ึน
ไป          

59 17.5 

รวม 338 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.6  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001-40,000บาท มาก

ท่ีสุด จ านวน  142 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาคือ รายไดม้ากกวา่ 100,000บาท ข้ึนไป จ านวน 

59 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 รายได4้0,001-60,000บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9  รายไดต้ ่า

กว่า 20,000บาท คิดเป็นร้อยละ 10.1 รายได8้0,001-100,000บาท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 

และ รายได ้60,001-80,000บาท จ านวน 16 คิดเป็นร้อยละ 4.7 ตามล าลบั                                          
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4.3 ตอนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ด้านความพงึพอใจในการใช้แอพพลเิคช่ัน (App makro) 

ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความถ่ีของความพึงพอใจในการใช้

แอพพลิเคชัน่ (App Marko) 

 

ดา้นความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่ (App Marko) M S.D. เกณฑก์าประเมิน 
ภาพรวมปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.89 0.697 เห็นดว้ย 
1) การใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น 3.75 0.751 เห็นดว้ย 
2) มีการวางต าแหน่งขอ้มูลต่างๆบนหนา้จอไดอ้ยา่งเหมาะสม 3.81 0.712 เห็นดว้ย 
3) มีระบบรักษาขอ้มูลของลูกคา้ 3.95 0.640 เห็นดว้ย 
4) แอพพลิเคชัน่มีความทนัสมยั 4.05 0.685 เห็นดว้ย 
ภาพรวมปัจจยัดา้นราคา 4.52 0.597 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
1) การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ไม่เสียค่าบริการ 4.52 0.597 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ภาพรวมปัจจยัดา้นกระบวนการการบริการ 3.52 0.730 เห็นดว้ย 
1) ท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ผา่นระบบ            
แอนดรอยด ์, ระบบ IOS 

4.44 0.600 เห็นดว้ย 

2) สามารถดูแคต๊ตาล็อกสินคา้ได ้ 3.31 0.780 ไม่แน่ใจ 
3) สามารถดูแมค็โครเมลไ์ด ้ 3.30 0.790 ไม่แน่ใจ 
4) สามารตรวจสอบสิทธิพิเศษต่างๆได ้ 3.44 0.680 ไม่แน่ใจ 
5) สามารถสั่งสินคา้ออนไลน์ได ้ผา่น แมค็โครคลิก 3.14 0.840 ไม่แน่ใจ 
ภาพรวมปัจจยัการส่งเสริมการขาย 3.52 0.638 เห็นดว้ย 
1) มีการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนใหลู้กคา้โหลดแอพพลิเคชัน่
แมค็โคร 

3.50 0.645 เห็นดว้ย 

2) มีการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแมค็โครจดัให้
กิจกรรมฉลอง ครบครอบ 30ปี รวยเปร้ียง 30 ลา้น 

3.57 0.617 เห็นดว้ย 

3) พนกังานใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการใชแ้อพพลิเคชัน่          
แมค็โคร 

3.51 0.654 เห็นดว้ย 
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จากตารางท่ี 4.7 ดา้นความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่ (App Marko) ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) สาขาเพชรเกษม มีผลวจิยัดงัน้ี 

1.ปั จ จัย ด้ า น ผ ลิ ต ภัณฑ์  ก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง ใ ห้ ค ว า มส า คัญ ใ นภ าพ ร วม เ ห็ นด้ ว ย
(M=3.89,S.D=0.697) เม่ือแยกออกมาพบว่า ให้ความส าคญักบั แอพพลิเคชัน่มีความทนัสมยั มาก
ท่ีสุด (M=4.05 ,S.D=0.685) รองลงมาคือ มีระบบรักษาขอ้มูลของลูกคา้  (M=3.95 ,S.D=0.640) มี
การวางต าแหน่งขอ้มูลต่างๆบนหนา้จอไดอ้ยา่งเหมาะสม (M=3.81 ,S.D=0712) และ การใชง้านง่าย 
ไม่ซบัซอ้น (M=3.75 ,S.D=0.697) ตามล าดบั 

2.ปั จจัย ด้านราคา  ก ลุ่ มตัวอย่ า ง ให้ คว ามส าคัญในภาพรวม เ ห็นด้ว ยอย่ า ง ยิ่ ง  

(M=4.52,S.D=0.597) 

3.ปัจจัยด้านกระบวนกาการบริการ  กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในภาพรวมเห็นด้วย             

(M=-3.52,S.D=0.730) เม่ือแยกออกมา พบวา่ให้ความส าคญักบั สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่

ผา่นระบบ แอนดรอยด ์,ระบบ IOS มากท่ีสุด (M=-4.44,S.D=0.600) รองลงมา คือ สามารตรวจสอบ

สิทธิพิเศษต่างๆได้ (M=3.44,S.D=0.680) สามารถดูแค๊ตตาล็อกสินค้าได้ (M=3.31,S.D=0.780) 

สามารถดูแม็คโครเมล์ได ้(M=3.30,S.D=0.790) และ สามารถสั่งสินคา้ออนไลน์ได ้ผ่าน แม็คโคร

คลิก (M=3.14,S.D=0.840) ตามล าดบั 

4.ปัจจยัการส่งเสริมการขาย กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในภาพรวมเห็นดว้ย                  (M=-

3.52,S.D=0.638) เม่ือแยกออกมา พบว่าให้ความส าคญักบั มีการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น           กิจ

กรรมแม็คโครจดัให้,กิจกรรมฉลองครบครอบ 30ปี รวยเปร้ียง 30 ล้าน (M=-3.57,S.D=0.617) 

รองลงมา คือ พนักงานให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการใช้แอพพลิเคชั่นแม็คโคร(M=-3.51,S.D=0.654) 

และมีการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนให้ลูกค้าโหลดแอพพลิเคชั่นแม็คโคร (M=-3.50,S.D=0.638) 

ตามล าดบั 

 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลการปฏบิัติงาน ผลการวจิัย และข้อเสนอนะ 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 5.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มร้านอาหาร/โรงแรม/จดัเล้ียง (Horace) เป็นเพศหญิง             

มีรายได ้20,001-40,000บาท       

5.1.2 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่ (App Marko) ของลูกคา้

ท่ีเขา้มาใช้บริการ บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) สาขาเพชรเกษม ภาพรวมระดบัเห็นดว้ย 

เม่ือแยกออกมาพบวา่ สามารถดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน่ผา่นระบบ แอนดรอยด์ , ระบบ IOS มาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ แอพพลิเคชัน่มีความทนัสมยั มีระบบรักษาขอ้มูลของลูกคา้มีการวางต าแหน่ง

ขอ้มูลต่างๆบนหนา้จอไดอ้ยา่งเหมาะสม การใชง้านง่าย ไม่ซบัซ้อน มีการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น กิจ

กรรมแม็คโครจดัให้,กิจกรรมฉลองครบครอบ 30ปี รวยเปร้ียง 30 ล้าน พนักงานให้ค  าแนะน า

เก่ียวกับการใช้แอพพลิเคชั่น แม็คโคร และมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ลูกค้าโหลด

แอพพลิเคชัน่แม็คโคร จากการวิจยัพบวา่ ลูกคา้ท่ีไดท้  าการติดตั้ง App Makro และมีความพอใจใน

การใชง้านของตวั Application เพราะสามารดดู โปรโมชัน่และราคาของสินคา้ต่างๆไดก่้อนท่ีจะท า

การวางแผนออกมาซ้ือสินคา้ได ้รวมทั้งยงัมีกิจกรรมต่างๆท่ีเขา้มาให้กลุ่มผูใ้ชง้านไดร่้วมกิจกรรรม

ไดต้ามลกัษณะการใชง้านของผูใ้ชแ้ต่ละคน 

5.2 ข้อเสนอแนะของลูกค้าจากการวจัิย 

5.2.1 ลุกคา้อยากใหส้ามารถสะสมคะแนน เพื่อแลกรับสินคา้พรีเม่ียมได ้

5.2.2 ลูกคา้อยากใหมี้คูปองส่วนลดใหม้ากกวา่น้ี 
5.2.3 ลูกคา้อยากใหมี้กิจกรรมมากข้ึน  

5.2.4 ลูกคา้อยากใหร้ะบบใชง่้ายกวา่เดิม 
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5.3 ปัญหาทีพ่บจากการท าวจัิย 
5.3.1 ลูกคา้ตอ้งการความรวดเร็วในการเขา้ใชบ้ริการ 
5.3.2 คร้ังแรกท่ีท าการเขา้สู่ระบบ ไม่มีระบบ AI ในการสอนวธีิการใชง้านเบ้ืองตน้ให ้
5.3.3 ปัญหาการใชข้อ้มูลชดัเจนของพนกังาน 

 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 

5.4.1 ตอ้งมีการแก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบ เร่ืองของความเสถียรในระบบ ให้มี
ความรวดเร็วมากกวา่เดิม 

5.4.1 มีการแจง้ขอ้มูล หรือกิจกรรมต่างๆใหช้ดัเจน 
5.4.2 พนกังานมีการใชข้อ้มูลอยา่งชดัเจน 

 
5.5 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.5.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
   5.5.1.1 มีโอกาสไดป้ระสบการณ์จริงในการท างานในองคก์ร  

5.5.1.2 รู้จกัแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
  5.5.1.3 มีความรับผดิชอบ 
  5.5.1.4สามารถรู้วธีิรับมือกบัลูกคา้ได ้
5.5.2 ปัญหาทีพ่บในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.5.2.1 ขอ้มูลบางอย่างไม่สามารถน ามาใส่ในรูปเล่มรายงานได้ เน่ืองจากเป็น
ขอ้มูลท่ีไม่สามารถเปิดเผยได ้

    5.5.2.2 ไม่มีโตะ๊พอส าหรับพนกังาน 
   5.5.2.3 ไม่สามารถน าโทรศพัทเ์ขา้ในท่ีท างานได ้
 
5.6 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.6.1 วธีิแก้ปัญหาทีพ่บในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.6.1.1 น าขอ้มูลในส่วนของบริษทัมีการอนุญาตให้สามารถเปิดเผยได ้น ามาท า
ท าเล่มรายงานได ้

     5.6.1.2 ควรมีโตะ๊ใหส้ าหรับพนกังาน เพื่อใหพ้นกังานไดท้  างานอยา่งเตม็ท่ี 
  5.6.1.3 การติดต่อส่ือสารท าไดย้ากและไม่สามารถเก็บรูปภาพบรรยายกาศการ
ท างานได ้
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามทีใ่ช้ในการวจัิย 

 

 



 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง การส ารวจความพงึพอใจในการใช้แอพพลเิคช่ัน(App Makro) 

ของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) สาขาเพชรเกษม 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจ้ง: โปรดใส่เคร่ืองหมายถูก   ลงในช่องวา่ง   ใหต้รงกบัความเป็นจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน 

1.1 รหสับตัรสมาชิก 

            
1.2 กลุ่มลูกคา้หลกั (Customer Main Groups) 

        1) กลุ่มร้านขายของช า/ร้านโชห่วย/ร้านคา้ปลีก (Food Retailor)    

        2) กลุ่มร้านอาหาร/โรงแรม/จดัเล้ียง (Horace) 

        3) กลุ่มบริษทั /โรงเรียน/ โรงพยาบาล/องคก์ร รัฐบาล, รัฐวสิาหกิจ, เอกชน (Service) 

        4) กลุ่มร้านขายของใช ้เช่น ร้านขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, ร้านเคร่ืองเขียน, ร้านของอาหารสตัว ์(Non Food 

Retailor)     

        5) กลุ่มร้านคา้ส่ง/ร้านยีป่ั่ว (Distributor)         

        6) อ่ืนๆ (Other)……………………………….. 

1.3 เพศ 

        1) ชาย                                          2) หญิง 

1.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

        1) ต ่ากวา่ 20,000บาท                 2) 20,001-40,000บาท             3) 40,001-60,000บาท 

        4) 60,001-80,000บาท                5) 80,001-100,000บาท           6) มากกวา่ 100,000บาท ข้ึนไป         
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ส่วนที ่2 ด้านความพงึพอใจในการใช้แอพพลเิคช่ัน (App Marko) (เลอืกตอบได้เพยีง 1 ข้อ)  

ค าช้ีแจ้ง: โปรดใส่เคร่ืองหมายถูก  ลงในช่องวา่งเพื่อแสดงความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
(1หมายถึงไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 2หมายถึงไมเ่ห็นด้วย 3หมายถึงไมแ่น่ใจ 4หมายถึงเห็นด้วย 5หมายถึงเห็นด้วยอยา่ง

ยิ่ง) 

 
ดา้นความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่แมค็โคร (App Makro) 

ระดบัความพึงพอใจ 
 

(5) 
 

(4) 
 

(3) 
 

(2) 
 

(1) 

1.ด้านผลติภณัฑ์ 
1.1 การใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น      
1.2 .มีการวางต าแหน่งขอ้มูลต่างๆบนหนา้จอไดอ้ยา่งเหมาะสม      
1.3 มีระบบรักษาขอ้มูลของลูกคา้      
1.4 แอพพลิเคชัน่มีความทนัสมยั      
2.ด้านราคา 
2.1 การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ไม่เสียค่าบริการ      
3.ด้านกระบวนการการการบริการ 
3.1 ท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ผา่นระบบ แอนดรอยด ์, ระบบ IOS      
3.2 สามารถดูแคต๊ตาลอ็กสินคา้ได ้      
3.3. สามารถดูแมค็โครเมลไ์ด ้      
3.4 สามารตรวจสอบสิทธิพิเศษตา่งๆได ้      
3.5 สามารถสัง่สินคา้ออนไลน์ได ้ผา่น แมค็โครคลิก      
4 ด้านการส่งเสริมการขาย      
4.1 มีการประชาสมัพนัธ์เชิญชวนใหลู้กคา้โหลดแอพพลิเคชัน่แมค็โคร      
4.2 มีการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแมค็โครจดัให,้กิจกรรมฉลอง          
ครบครอบ 30ปี รวยเปร้ียง 30 ลา้น 

     

4.3 พนกังานใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการใชแ้อพพลิเคชัน่แมค็โคร      
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ข้อเสนอแนะ 

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

..........................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข 

ภาพการปฏิบัติงาน 
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รูปท่ี ก.1 สถานท่ีประกอบการ Makro สาขาเพชรเกษม 

 

 

รูปท่ี ก.2 บรรยากาศภายในสถานท่ีปฏิบติังาน Makro สาขาเพชรเกษม 
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รูปท่ี ก.3 เอกสารต่างๆภายใน Makro สาขาเพชรเกษม 
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รูปท่ี ก.4 ภาพบรรยากาศการ Meeting 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ก.5 ภาพบรรยากาศการจดัเตรียมสินคา้ท่ีลูกคา้สั่งผา่นแผนก CDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ก.6 ภาพบรรยากาศการปฏิบติังาน 
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การส ารวจความพงึพอใจในการใช้แอพพลเิคช่ัน (App Makro)  

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) สาขา เพชรเกษม 

Satisfaction Survey of the Makro Mobile Application for Customers Who Access Services at 

Siam Makro Public Company Limited, Phet Kasem Branch 

นางสาว ณฐัธยาน์  เกดิมาก 5904300334 

ภาควชิาการตลาด คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยสยาม 

E-mail: nattaymooam17@gmail.com 

 

 

งานวิจัย เร่ือง“การส ารวจความพึ ง

พอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น(App Makro)”

ของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีบริษทั สยามแม็ค

โคร จ ากัด  (มหาชน ) ส าขาเพชรเกษม  มี

วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้บริการ การใช้

แอพพลิเคชั่น(App Makro) เพื่อศึกษาระดับ

ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น (App 

Makro) ในแม็คโคร สาขาเพชรเกษม และ

เพื่อให้องค์กรสามารถน าขอ้มูลไปพฒันาและ

ปรับปรุงแอพพลิเคชั่น (App Makro) ส าหรับ

การเขา้ใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ใหม้ากข้ึน 

การวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมานโดยใช้

แบบสอบถามในการวจิยัใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใช ้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี     

 

 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่ม

ลู กค้ า ร้ าน อาห าร  โรงแรม  แล ะจัด เล้ี ย ง 

(Horace) เป็นเพศหญิง มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

20,001-40,000 บาท มากท่ีสุด  

ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใช้บริการท่ี

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขา

เพชรเกษม ภาพรวมในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา และเห็นดว้ย ไดแ้ก่ปัจจยั

ด้านการผลิต ปัจจัยด้านกระบวนการการ

บริการ และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย 

 

 

 

mailto:nattaymooam17@gmail.com
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This research titled “Satisfaction 

Survey of the Makro Mobile Application for 

Customers Who Access Services at Siam 

Makro Public Company Limited, Phet Kasem 

Branch” aimed to understand services through 

the Makro Mobile application in Makro, Phet 

Kasem Branch and to help the company 

develop and improve the Makro Mobile 

application by using findings from this study 

to gain more accesses to the application. 

This quantitative study used a 

questionnaire to collect data and applied 

descriptive statistics including frequency, 

percentage, average and standard deviation, 

and inferential statistics for data analysis.                

A majority of respondents were customers in 

restaurants, hotels and catering businesses, 

were female, and had a monthly income 

between 20,001-40,000 Baht.  

Overall, respondents who accessed 

services at Siam Makro Public Company 

Limited, Phet Kasem Branch highly agreed on 

the price factor, and agreed on production, 

process and promotion factors. 

วตัถุประสงค์ 

1.เพื่ อ ศึกษ าการให้บ ริก าร การใช้

แอพพลิเคชั่น (App Makro) ในบริษัท สยาม

แมค็โคร จ ากดั (มาหาชน) สาขาเพชรเกษม 

2. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการ

ใช้แอพพลิเคชั่น (App Makro)ในบริษัท สยาม

แมค็โคร จ ากดั (มหาชน) สาขาเพชรเกษม 

3. เพื่อใหอ้งคก์รสามารถน าขอ้มูลท่ี

ไดรั้บไปพฒันาและปรับปรุงแอพพลิเคชัน่    

(App Makro) ส าหรับการเขา้ใชบ้ริการผา่นตวั

แอพพลิเคชัน่ใหดี้มากข้ึน 

 ขอบเขตการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้

แอพพ ลิ เคชั่น  (App Makro)ของลู กค้า ท่ี ใช้

บริการภายใน แมค็โคร สาขาเพชรเกษม 

2. เพื่อศึกษาเฉพาะลูกค้าท่ี เข้ามาใช้

บริการภายในแมค็โคร สาขาเพชรเกษม 

3. ศึกษาและจดัท าโครงงานตั้งแต่ วนัท่ี 

14 พฤษภาคม ถึง 30 สิงหาคม 2562  

 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
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1.ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการในการใช้

งานของแอพพลิเคชัน่ (App Makro) ของบริษทั 

สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) สาขาเพชรเกษม 

2.ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในการ

ใช้แอพพลิเคชั่น (App Makro) ของลูกค้าท่ีเข้า

ใชบ้ริการท่ีบริษทัสยามแม็คโครจ ากดั (มหาชน) 

สาขาเพชรเกษม 

3.น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบ

แนวคิด เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสม ความถูกตอ้งในการใช้ภาษา มี

ความครบถว้นและครอบคลุมเน้ือหา 

4.ปรับปรุงแก้ไข้แบบสอบถามตามท่ี

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

5.เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความพึง

พอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่ (App Makro) 

6.วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 

 

ผลการปฏิบัติงามตามโครงการ 

 1.ผลการวิ เคราะห์ เก่ี ยวกับ

ความพึ งพ อใจของก ารใช้ แอพพ ลิ เคชั่ น            

(App Makro) ของลูกคา้ท่ีเขา้ใช้บริการท่ีบริษทั

สยามแม็คโครจ ากดั (มหาชน) สาขาเพชรเกษม 

พบว่า ตัวอย่าง มีความพึ งพอใจในการใช้

แอพพลิเคชัน่ (App Makro) อยูใ่นระดบัมาก 

สรุปผล 

 จากการศึกษาเก่ียวกบัความพึง

พอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่ (App Makro) ของ

ลูกค้าท่ี เข้าใช้บริการท่ีบริษัทสยามแม็คโคร

จ ากดั (มหาชน) สาขาเพชรเกษม ท าให้ทราบถึง

ความพึงพอใจในแอพพลิเคชั่น(App Makro) 

ของลูกค้า จากการร่วมกิจกรรมต่างๆ ผ่าน

แอพพลิเคชั่น(App Makro) อาทิ เช่น กิจกรรม

แม็คโครจดัให้,กิจกรรมฉลองครบครอบ 30ปี 

รวยเปร้ียง 30 ล้าน และการสั่งสินค้าผ่านทาง

ระบบออนไลน์ (Makro Click) 

 

กติติกรรมประกาศ 

 การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังาน

ในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั สยามแมค

โครจ ากดั(มหาชน) ตั้งแต่ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 

พ .ศ .2562 ถึ งว ัน ท่ี  30 สิ งห าคม  พ .ศ . 2562 

ส่งผลให้ผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการปฏิบติังาน

ในอนาคต เก่ียวกบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง 

ฝ่ายพฒันาลูกคา้ ณ บริษทั สยามแม็คโครจ ากดั 

(มหาชน) สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้ในการ

ประกอบอาชีพในอนาคตโดยได้รับความ

ร่วมมือจาก  บ ริษัท  สยามแม็ คโคร จ ากัด 
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(มหาชน) ได้สอน ได้เรียนรู้งาน และปัญหาท่ี

พบในการด า เนิน งาน ในแผนก ต่างๆ  จึ ง

ขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี และสนับสนุนจากหลาย

ฝ่าย ดงัน้ี 

1.นายศุภธชั มงคลการ  

(Customer Development Manager)  

2.นางสาวเดือนนภา เขียมสันเท๊ียะ 

(CDO Food Retailer) 

3.นายพิพฒัน์ พวัพรทิพยรั์ตน์       

(CDO HORECA) 

4.อาจารย ์มนทิรา ตนัตะวาณิชย ์

(อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา) 

และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนาม

ทุกท่านท่ีให้ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท า

รายงาน 

ผู ้จ ัดท าขอขอบพระคุณผู ้ ท่ี มี ส่ วน

เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล

และเป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจน

ส าเร็จตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจ

ในชีวิตการท างานจริงซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบพระ   

คุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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การส ารวจความพงึพอใจในการใช้แอพพลเิคช่ัน (App Makro) 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) สาขา เพชรเกษม 

Satisfaction Survey of the Makro Mobile Application for Customers Who Access 

Services at Siam Makro Public Company Limited, Phet Kasem Branch 
 

ภาควชิาการตลาด  
คณะบริหารธุรกจิ 
 มหาวทิยาลัยสยาม 
นางสาว ณฐัธยาน์  เกดิมาก   5904300334 
บทคัดย่อ 

 งานวิจยัเร่ือง“การส ารวจความพึง
พอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น(App Makro)”ของ
ลูกค้าท่ี เข้ามาใช้บริการท่ีบริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม มีวตัถุประสงค ์
เพื่ อ ศึกษาการใช้บ ริการ การใช้แอพพลิ เคชั่น       
(App Makro) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการ
ใช้แอพพลิเคชั่น (App Makro) ในแม็คโคร สาขา
เพชรเกษม และเพื่อให้องค์กรสามารถน าขอ้มูลไป
พัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่น (App Makro) 
ส าหรับการเขา้ใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ใหม้ากข้ึน 

การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมานโดยใช้
แบบสอบถามในการวิจยัใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้  สถิ ติเชิงพรรณนา ได้แก่  ค่ าความถ่ี  ร้อยละ 
ค่าเฉ ล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ เชิง
อ นุ ม าน  ได้แ ก่  ก ลุ่ มตัวอย่ าง เป็ น ก ลุ่ ม ลู กค้ า
ร้านอาหาร โรงแรม และจดัเล้ียง (Horace) เป็นเพศ
หญิง มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท 
มากท่ีสุด  

 
 

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม เข้าใช้บ ริการท่ี
บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) สาขาเพชร
เกษม ภาพรวมในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งได้แก่ 
ปัจจยัดา้นราคา และเห็นดว้ย ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นการ
ผลิต ปัจจัยด้านกระบวนการการบริการ และ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย 
 

วตัถุประสงค์ 
      1.เพื่อศึกษาการให้บริการ การใชแ้อพพลิเคชัน่ 
(App Makro) ในบริษัท  สยามแม็คโคร จ ากัด               
(มาหาชน) สาขาเพชรเกษม 
       2.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการใช้
แอพพลิเคชั่น (App Makro)ในบริษัท สยามแม็ค
โคร จ ากดั (มหาชน) สาขาเพชรเกษม 
      3. เพื่อให้องค์กรสามารถน าข้อมูลไปพฒันา
และปรับปรุงแอพพลิเคชั่น (App Makro) ส าหรับ
การเขา้ใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ใหดี้มากข้ึน 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
      1 เพื่ อ ให้ ท ร าบ ถึ ง ก ารบ ริ ก าร  ก า ร ใ ช้
แอพพลิ เคชั่น  (App Makro ) ของผู ้ท่ี เข้ามาใช้
บ ริก ารภายในบ ริษัท  สยามแม็ คโคร  จ ากัด 
(มหาชน) สาขาเพชรเกษม 
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ข้อเนอะแนะ 

      1 ตอ้งมีการแกไ้ขปัญหาการใชง้านของ
ระบบ เร่ืองของความเสถียรในระบบ ใหมี้ความ
รวดเร็วมากกวา่เดิม 
      2.มีการแจง้ขอ้มูล หรือกิจกรรมต่างๆให้
ชดัเจน 
      3.พนกังานมีการใชข้อ้มูลอยา่งชดัเจน 
 

 
 

 
 

       2. เพื่ อให้ทราบ ถึ งความพึ งพอใจในการใช้
แอพพลิเคชั่น (App Makro ) ของผูท่ี้เขา้มาใช้บริการ
ภายในบริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขา
เพชรเกษม  
      3. เพื่อให้องค์กรสามารถน าขอ้มูลไปพฒันาและ
แก้ไขปรับปรุง แอพพลิเคชั่นในด้านต่างๆ เพื่ อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
 
สรุปผล 
       ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในการใช้
แอพพลิเคชั่น  (App Marko) ของลูกค้าท่ี เข้ามาใช้
บริการ บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) สาขา
เพชรเกษม ภาพรวมระดับเห็นด้วย เม่ือแยกออกมา
พบว่า สามารถดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นผ่านระบบ 
แอนดรอยด์  , ระบบ IOS มากท่ี สุด รองลงมาคือ 
แอพพลิเคชัน่มีความทนัสมยั มีระบบรักษาขอ้มูลของ
ลูกค้ามีการวางต าแหน่งข้อมูลต่างๆบนหน้าจอได้
อย่างเหมาะสม การใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีการจดั
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแม็คโครจดัให้,กิจกรรม
ฉลองครบครอบ 30ปี รวยเปร้ียง 30 ลา้น พนกังานให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัการใช้แอพพลิเคชัน่ แม็คโคร และ
มีการประชาสั มพัน ธ์ เชิญ ชวนให้ ลู กค้าโหลด
แอพพลิเคชัน่แม็คโคร จากการวิจยัพบว่า ลูกคา้ท่ีได้
ท าการติดตั้ง App Makro และมีความพอใจในการใช้
งานของตวั Application เพราะสามารดดู โปรโมชั่น
และราคาของสินคา้ต่างๆไดก่้อนท่ีจะท าการวางแผน
ออกมาซ้ือสินคา้ได ้รวมทั้งยงัมีกิจกรรมต่างๆท่ีเขา้มา
ให้กลุ่มผูใ้ช้งานไดร่้วมกิจกรรรมได้ตามลกัษณะการ
ใชง้านของผูใ้ชแ้ต่ละคน 
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ID Line: nattayaam 
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