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หัวขอการคนควาอิสระ การเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาด 
   ของท็อปส สาขาสุขุมวิท 41 และวิลลามารเก็ต สาขาสุขุมวิท 49 
ช่ือ   นางสาวธันยกานต  บัวทอง 
อาจารยท่ีปรึกษา  รองศาสตราจารยสุวิมล  แมนจริง 
วิชาเอก   การจัดการท่ัวไป 
ปการศึกษา  2550 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาถึง การเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอสวนประสม
ทางการตลาดของท็อปส สาขาสุขุมวิท 41 และ วิลลามารเก็ต สาขาสุขุมวิท 49 มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดของท็อปส สาขาสุขุมวิท 
41 และ วิลลามารเก็ต สาขาสุขุมวิท 49 กลุมตัวอยางไดแก ผูบริโภคท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ท่ีซ้ือ
สินคาในท็อปส สาขาสุขุมวิท 41 และ วิลลามารเก็ต สาขาสุขุมวิท 49 โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล จํานวน 400 ตัวอยาง โดยวิธีการเจาะจงซุปเปอรมารเก็ต 2 สาขา 
ซ่ึงกําหนดตัวอยางในอัตราสวนเทากัน คือ สาขาละ 200 ตัวอยาง สถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชการทดสอบคาที (t-test) กับกลุมตัวอยางท่ีมี 2 กลุม 
และใชการทดสอบคา F-test กับกลุมตัวอยางท่ีมากกวา 2 กลุม  
 ผลการวิจัย พบวา ขอมูลท่ัวไปผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-35 ป  มี
อาชีพเปนลูกจาง / พนักงานบริษัท  มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 - 
15,000 บาท ท้ังของท็อปส สาขาสุขุมวิท 41 และวิลลามารเก็ต สาขาสุขุมวิท 49 สวนดานสถานภาพ
พบวา ในท็อปส สาขาสุขุมวิท 41 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด สวนในวิลลามาร
เก็ต สาขาสุขุมวิท 49 สวนใหญมีสถานภาพสมรส  ดานทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาด พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาดของท็อปส สาขาสุขุมวิท 41 
และวิลลามารเก็ต สาขาสุขุมวิท 49 โดยภาพรวมในระดับเห็นดวย  โดยผูตอบแบบสอบมีระดับ
ทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาดของท็อปส สาขาสุขุมวิท 41 สูงกวาวิลลามารเก็ต สาขาสุขุมวิท 
49   

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาผูตอบแบบสอบถามของท็อปส สาขาสุขุมวิท 41 ท่ีมีขอมูล
ท่ัวไป  ดานระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีทัศนคติตอสวนประสมทาง
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การตลาดแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 สวนผูตอบแบบสอบถามถามของวิลลามารเก็ต 
สาขาสุขุมวิท 49  ท่ีมีขอมูลท่ัวไป ดานเพศ อายุ อาชีพ  และสถานภาพท่ีแตกตางกันมีทัศนคติตอสวน
ประสมทางการตลาดแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และผลการเปรียบเทียบทัศนคติของ
ผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาดของท็อปส สาขาสุขุมวิท 41 และวิลลามารเก็ต สาขาสุขุมวิท 
49 พบวา ดานกระบวนการบริการ มีความแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ABSTRACT 

 The Independent study has the purpose to study comparison attitude of 
customer affect marketing mix between Top Supermarket Sukhumvit 41 Branch and 
Villa Market Sukhumvit 49 Branch. Samples taken from 400 people over 15 who 
bought goods in Top Supermarket Sukhumvit 41 Branch and  Villa Market Sukhumvit 
49 Branch. To collect data questionnaire was distributed by purposive sampling of two 
branchs. The samples taken from 200 people of each branch. The descriptive statistic 
consisted of percentage, arithmetic mean and standard deviation. The statistic for 
testing the hypothesis was carried out by using the t-test with the 2 groups of samples 
and the F-test with more than 2 groups of samples. 
 The conclusion of the research of both Top Supermarket and Villa Market 
showed that the majority of the respondents was female, aged between 26-35, 
company’s employee, graduates with a bachelor degree, monthly income of 10,000-
15,000 Baht. The status was found that different : Majority of Top Supermarket have 
single and Villa Market have married. Attitude affect marketing mix was found that 
majority both Top Supermarket and Villa Market by overall have high agree. The 
attitude of respondents affect marketing mix Top Supermarket have higher than Villa 
Market. 
 The result of hypothesis showed that Top Supermarket have different attitude 
affect marketing mix on the aspect of education and monthly income at 0.01. Villa 
Market have different attitude affect marketing mix on the aspect of gender, age, 
occupation, monthly income and status at 0.05. The Comparison attitude of customer 
affect marketing mix between Top Supermarket and Villa Market found that service 
management have different at 0.05 
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