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การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาดบริการรานวัตสันและ
รานบูทสของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการรานวัตสันและ
รานบูทสของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ใชบริการรานวัตสันจํานวน 200 คน และใชบริการ
รานบูทสจํานวน 200 คน รวมเปน 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการรานวัตสันและรานบูทสของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีระหวางวันที่ 10 -29 มิถุนายน 2553 ผลการวิจัยมีดังนี้ ระดับความพึงพอใจของผูที่มา
ใชบริการรานวัตสัน มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ ดานบุคลากร 
ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดมีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง และระดับความพึงพอใจของผูที่มา
ใชบริการรานบูทส พบวา ปจจัยดานตางๆ โดยรวมอยูในระดับมากเกือบทุกดานยกเวนดานบุคลากรทุก สวน ขอมูล
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจกับรานวัตสัน และรานบูทส
ทั้งหมด 7 ปจจัย พบวาผูที่มาใชบริการรานคาเพื่อสุขภาพและความงามมีระดับความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ ดาน
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ ดานบุคลากร และดานกระบวนการไม
แตกตางกัน แตมีระดับความพึงพอใจดานราคาที่แตกตางกัน 
 
คําสําคัญ :  รานวัตสัน  รานบูทส  สวนประสมทางการตลาดบริการ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to compare the satisfaction of the consumer for the services 

marketing mix of Watson and Boots Shop of Silpakorn University’s students, Petchaburi Campus.   
The sample group consisted of 200 customers from Silpakorn University, Phetchaburi Campus  

who use the services at  Watson and 200 customers who use the services at Boots Shop. The data 
collection was completed through questionnaires distributed by convenient sampling during June 10 – 
29, 2010. 
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The research found that the average of the Watson’s customers were moderate level satisfied 
in the product, physical, procedure, personal, price and the promotion. Overall customers who use the 
services at Boots Shop were highly level satisfied in almost all factors of marketing mix except 
personnel. 

The result regarding to the comparison of customers’ satisfaction towards the service 
marketing mix (7Ps) of Watson and Boots Shop indicated that there weren’t different satisfied level in 
product, price, promotion, physical, personnel and procedure but different in prices.

  
Keywords : Watsons Stores, Boots services marketing mix 
E-mail : maytoo.toomay@hotmail.com 

 
คํานํา 

กกกกกกกกในชวงในยุคเศรษฐกิจปจจุบันมีการเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ การแขงขันทางดานธุรกิจมีมากขึ้น 
พรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม สังคมไทยถูกกระตุนใหมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหกาวทันกับ
นานาประเทศ กลยุทธหรือการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญอยางยิ่ง ในการที่จะใหสินคาเปนที่นิยมของผูบริโภค 
จึงทําใหบริษัท หางรานตองปรับเปลี่ยนโครงสรางกลยุทธหรือการสงเสริมการตลาดเพื่อนําไปสูการแขงขันเสร ีและ
นํามาใชเปนเครื่องมือในการแจงขาวสารกระตุนความสนใจ ชักจูงใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมในการซื้อสินคา 
สามารถตอบสนองและสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ (ธงชัย สันติวงศ 2527) 
กกกกกกกกปจจุบันผูบริโภคไดหันมาใหความสนใจกับตัวเองมากขึ้นทั้งในดานสุขภาพและความงาม ธุรกิจหลาย
ธุรกิจจึงใหความสนใจเพื่อที่จะไดตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด ไมเวนแมแตรานวัตสันและ
รานบูทสซึ่งไดแขงขันกันในธุรกิจรานเพื่อสุขภาพและความงาม รานวัตสัน เปนอีกหนึ่งรานคาเพื่อสุขภาพและความ
งาม ซึ่งถือเปนรานคาเพื่อสุขภาพและความงามที่เกาแกที่สุด มีจํานวนสาขามากที่สุด โดยจําหนายสินคาที่มีความ
หลากหลาย คุมราคาแกผูบริโภค ครอบคลุมทั้งสินคาอุปโภคและบริโภค และสินคาเพื่อสุขภาพและความงามดวย
ประสบการณที่ยาวนานจากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค และไดมุงมั่นนําเสนอผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรมใหม ๆ 
ออกสูตลาดอยางตอเนื่อง และดวยสวนประสมทางการตลาดและการสงเสริมการตลาดที่ดี จึงทําใหรานวัตสันมี
ยอดขายอันดับหนึ่งตอนนี ้(www.aswatson.com : 2550) รานบูทสก็เปนรานเพื่อสุขภาพและความงามอีกรานหนึ่ง
ที่ผูบริโภคตะหนักถึง รานบูทสขายผลิตภัณฑเหมือนกันทั่วโลก แตก็มีสิ่งหนึ่งที่ตางออกไปบาง คือในสวนของสินคา
เวชภัณฑซึ่งมีการขายยาเหมือนรานขายยาทั่วไป(www.bootsthai.com : 2550)  การแสวงหาความรูของผูบริโภค
ทําใหผูบริโภคตองการทีจ่ะสรรหาขาวสารขอมูลที่เปนจริง สามารถตัดสินใจและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหกับตนเองซึ่งตาม
การตัดสินใจจากขอมูลที่มีอยู จึงทําใหธุรกิจหรือรานคาปรับเปลี่ยนกลยุทธของสวนประสมทางการตลาดบริการที่มี
ความสําคัญในการชวยใหธุรกิจสําเร็จไปไดอยางมั่นคง (กาลัญ วรพิทยุต, 2548) 
กกกกกกกกผูบริโภคแตละบุคคลก็มีพฤติกรรมการเลือกซื้อหรือปจจัยที่เกี่ยวของกับตัวผลิตภัณฑแตกตางกันออกไป 
(สุทธิภัทร  อัศววิชัยโรจน, 2548) โดยในปจจุบันธุรกิจรานคาเพื่อสุขภาพและความงามนั้นมีการแขงขันกันสูง  และ
มีความหลากหลายใหผูบริโภคไดเลือกซื้อ (ศรีอนงค คูณชัยพาณิชย, 2549) และภายในมหาวิทยาลัยตางๆ มีกลุม
นักศึกษาอยูจํานวนมาก ซึ่งเปนบุคคลที่มีความสามารถ โดดเดน ทั้งในดานการเรียน รวมถึงกิจกรรมของทาง
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มหาวิทยาลัยตางๆ    และที่สําคัญมีความรักสวยรักงาม  ตองการดูแลสุขภาพของตัวเอง และถือวาเปนกลุมที่มี
กําลังซื้อสูง ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยตองการทราบถึงความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการของทาง
รานวัตสันและรานบูทสซึ่งมีความสําคัญตอการสรางความสําเร็จใหกับผูประกอบธุรกิจรานวัตสันกับรานบูทส 
รวมถึงสามารถใชประโยชนเปนแนวทางในการวางแผน กําหนดนโยบาย การวิจัยนี้เปนโครงการนํารอง (Pilot 
Project) เพื่อใชในการศึกษานี้ ผูวิจัยกําหนดพื้นที่ในการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเปนชองทางสําหรับผู
ประกอบธุรกิจรานคาเพื่อสุขภาพและความงามที่จะทําการขยายสายผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของ
ผูบริโภค และสามารถวางแผนสวนประสมทางการตลาดบริการไดตรงกับความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมาย
ตอไปในอนาคต 
 

อุปกรณและวิธีการ 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 
กกกกกกกก1. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาดบริการของรานวัตสันกับ
รานบูทสของนกัศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
กกกกกกกก2. เพื่อศึกษาปญหาที่พบของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาดของรานวัตสันและรานบูทส 
อุปกรณและวิธีการ 

สําหรับวิธีการดําเนินการวิจัยในการวิจัยนี ้เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการราน
วัตสันและรานบูทสของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ีโดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. ขอบเขตการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมุงศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่มาใชบริการรานวัตสันและรานบูทสของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุร ีเนื้อหาที่ทําการวิจัยคือ พฤติกรรมการเขาใชบริการของลูกคา และเนื้อหาเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในสวนประสมการตลาดบริการที่ไดรับจากการใชบริการรานวัตสันและรานบูทสของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

2. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่เขาใชบริการราน
วัตสัน และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่เขาใชบริการรานบูทส ในการศึกษาครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางลูกคาที่เขามา
ใชบริการรานวัตสัน 200 คน และรานบูทส 200 คน รวมทั้งหมด 400 คน ผูวิจัยจึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตาม
สะดวกหรือแบบบังเอิญ (Convenience Sampling Design) โดยเก็บขอมูลแตละรานในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 
ตั้งแตเวลา 08.00 – 21.00 น. จํานวน 10 ชุดตอวัน แบงเก็บ 2 ชวงเวลาดังตารางที ่1 
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ตารางที่ 1 แสดงการแบงกลุมตัวอยาง 

จํานวนการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
(ชุดตอวัน) 

ระยะเวลา
การเก็บ
ขอมูล 
(วัน) 

จํานวนการเก็บ
ขอมูล (ชุด) รานคาเพื่อสุขภาพและ

ความงาม 
ชวงเวลา 

08.00 -11.00 น. 
ชวงเวลา 

16.00 -21.00 น.   

รานวัตสัน 5 5 20 200 
รานบูทส 5 5 20 200 

รวมทัง้หมด 400 
 

3.   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 3 สวนดังนี ้สวนที ่

1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการ
ของรานวัตสันและรานบูทส สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีตอรานวัตสัน
และรานบูทส 

4.   ขั้นตอนการวิจัย มีรายละเอียดดังนี ้
4.1 ทบทวนวรรณกรรมจากตํารา เอกสารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม กระบวนการตัดสินใจซื้อ และทฤษฏี

สวนประสมทางการตลาดจากหนังสือ วารสาร เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
4.2 กําหนดโครงสรางของแบบสอบถาม โดยออกแบบสอบถาม และวิธีการตอบคําถาม 
4.3 นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับผูที่เขาใชบริการรานวัตสันจํานวน 200 ชุด และผูที่เขา

ใชบริการรานบูทสจํานวน 200 ชุด ซึ่งกลุมตัวอยางมีจํานวนมาก ดังนั้น การกระจายการสุมตัวอยางเพื่อใหได
ประชากรที่ตรงตามหัวขอของงานวิจัยที่จะศึกษา ผูวิจัยจึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวกหรือแบบบังเอิญ 
(Convenience Sampling Design) เพื่อใหไดความหลากหลายมากที่สุด 

4.4  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) สถิติพรรณนา คือ รอยละ คาเฉลี่ย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อใชในการอธิบายถึงลักษณะขอมูลดานประชากรศาสตรการใชบริการรานวัตสัน
และรานบูทสของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลตอการใชบริการรานวัตสันและรานบูทสของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี และ 2) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน คือตัวสถิติ t (t-test for Independent Samples) เพื่อใชในการ
เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการใชบริการรานวัตสันและรานบูทสของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

4.5 การแปรความหมายของคาเฉลี่ยของประเด็นคําถามเปนขอในแตละดาน ในแบบสอบถาม โดยใช
เกณฑการแปรความหมายตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท (2553) รายละเอียดดังนี้ 
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 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00 หมายความวามีความเห็นในระดับมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50 หมายความวามีความเห็นในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50 หมายความวามีความเห็นในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50 หมายความวามีความเห็นในระดับนอย 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.50 หมายความวามีความเห็นในระดับนอยที่สุด 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
เมื่อผูวิจัยการสํารวจขอมูลตามวิธีการสุมตัวอยางแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจํานวน 

400 ชุด แบงเปนผูที่มาใชบริการรานวัตสัน จํานวน 200 คน และผูที่มาใชรานบูทส จํานวน 200 คน และนําขอมูล
วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS มีผลการศึกษา ดังนี ้

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่มาใชบริการรานวัตสัน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 71.5) อายุ
ระหวาง 20-29 ป สถานะโสด วุฒิการศึกษาปริญญาตรี รายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท (รอยละ 38.5) 
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่มาใชบริการรานบูทส สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 67.5) อายุระหวาง 21-29 ป 
สถานะโสด วุฒิการศึกษาปริญญาตร ีและรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท (รอยละ 38)  

2. ขอมูลเกีย่วกับการใชเขาใชบริการรานวัตสันและการใชบริการรานบูทสของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี กลาวคือ ผูที่มาใชบริการรานวัตสันมีคาใชจายในการเขารานในแตละครั้งมี
จํานวน 501-1,000 บาท (รอยละ 43.0) เหตุผลที่เลือกใชบริการรานวัตสันคือ ผลิตภัณฑมีคุณคาทางโภชนาการ 
(อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสําอางค) (รอยละ 3.65) มีสวนลดในโอกาสพิเศษ (รอยละ 3.62) สถานที่ในการในการจัด
จําหนายหาไดงาย (รอยละ 3.51) และ ผูที่มาใชบริการรานบูทสมีคาใชจายในการเขาใชบริการในแตละครั้งเปน
จํานวน 100-500 บาท (รอยละ43.5) เหตุผลที่เลือกใชบริการรานบูทส คือ ภาพลักษณของสินคาภายในราน (รอย
ละ 3.69) รองลงมาคือ มีสวนลดในโอกาสพิเศษ (รอยละ 3.63) และการจัดเรียงสินคาสามารถมองเห็นไดสะดวก 
(รอยละ 3.60) ตามลําดับ เหตุผลที่คาบริการในการเขาใชบริการรานวัตสนัและรานบูทสมีความแตกตางกัน
เนื่องจาก ความสะดวกในการเขาใชบริการรานคา สถานที่จัดจําหนายที่พบเห็นไดงาย ตราสินคาที่มีความแตกตาง
กัน รวมถึงพนักงานขายของทางรานในแตละราน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นางสาวพัชร ีทองเหลืองสุข (2549) 

3. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอการใชบริการรานคาเพื่อสุขภาพและ
ความงามมีทั้งหมด 7 ปจจัย กลาวคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการใชบริการรานวัตสันคือ ดาน
ผลิตภัณฑมีผลตอการใชบริการมากที่สุด ( X  = 3.58) รองลงมา คือ ดานราคา ( X  = 3.56) และดานการจัด
จําหนาย ( X  = 3.47) ดานการสงเสริมการตลาด ( X  = 3.43) ดานกระบวนการ ( X  = 3.36) ดานบุคคลากร ( X  = 
3.34) และลําดับสุดทายดานลักษณะทางกายภาพ ( X  = 3.32) และปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผล
ตอการใชบริการรานบูทสคือ ดานราคามีผลตอการใชบริการมากที่สุด ( X  = 3.67) รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ 
( X  = 3.66) ดานการจัดจําหนาย ( X  = 3.64) ดานการสงเสริมการตลาด ( X  = 3.55) ดานลักษณะทางกายภาพ 
( X  = 3.52) ดานกระบวนการ ( X  = 3.51) และลําดับสุดทายดานการบุคคลากร  ( X  = 3.48)  
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4. ขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดทีม่ีอิทธิพลตอความพึงพอใจทั้งหมด 7 
ปจจัย พบวา ผูที่มาใชบริการรานเพื่อสุขภาพและความงามทั้ง 2 ราน ไมไดมีความพงึพอใจที่ความแตกตางกันใน
ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสรมิการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ ดานบุคลากร และดาน
กระบวนการ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แตมีระดับความพึงพอใจดานราคาแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล และพฤติกรรมของผูที่มาใชบริการรานวัตสัน สวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุระหวาง 20-29 ป มีสถานะโสด มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากรและรายไดตอเดือน 5,000-
10,000 บาท พฤติกรรมของผูที่มาใชบริการรานเพื่อสุขภาพและความงาม พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่มาใชบริการรานวัตสันมีคาใชจายในการเขาใชบริการในแตละครัง้เปนจํานวน 501-1,000 บาท  เหตุผลที่เลือกใช
บริการรานวัตสัน คือ ผลิตภัณฑมีคุณคาทางโภชนาการ มีสวนลดในโอกาสพิเศษ และสถานที่ในการในการจัด
จําหนายหาไดงายสะดวก สวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใชบริการรานบูทสสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 20-29 ป สถานะโสด มีวุฒิการศึกษาปริญญาตร ีและรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท ผูที่มาใชบริการ
รานบูทสมีคาใชจายในการเขาใชบริการแตละครั้งเปนจํานวน 100-500 บาท เหตุผลที่เลือกใชบริการรานบูทส คือ
ภาพลักษณของสินคาภายในราน รองลงมาคือ มีสวนลดในโอกาสพิเศษ และการจัดเรียงสินคาสามารถมองเห็นได
สะดวก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร กวางอุเสน (2545) เหตุผลที่คาบริการในการเขาใชบริการรานวัตสัน
และรานบูทสมีความแตกตางกันเนื่องจาก ความสะดวกในการเขาใชบริการรานคา สถานที่จัดจําหนายที่พบเห็นได
งาย ตราสินคาทีม่ีความแตกตางกัน รวมถึงพนักงานขายของทางรานในแตละราน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
นางสาวพัชร ีทองเหลืองสุข (2549) 

ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการรานวัตสัน มีความพึงพอใจในดานลักษณะทาง
กายภาพ ดานกระบวนการ ดานบุคลากร ดานการจัดจําหนาย  และดานการสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ยระดับปาน
กลางในดานสงเสริมการตลาดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิมลมาศ ตันสถาวิรัฐ (2545) และระดับความพึงพอใจ
ของผูที่มาใชบริการรานบูทส พบวา ปจจัยดานตางๆ โดยรวมอยูในระดับมากเกือบทุกดานยกเวนดานบุคคลากรซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร กวางอุเสน(2545) สวนผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสวน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของรานวัตสันและรานบูทสพบวาผูที่มาใชบริการรานเพื่อ
สุขภาพและความงามมีระดับความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ดานบุคลากร และดานกระบวนการไมแตกตางกัน แตมีระดับความพึงพอใจดานราคาที่
แตกตางกัน 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจรานวัตสัน ผลการวิจัย คือ 1) ควรเพิ่ม
รายการลดราคาในโอกาสพิเศษตางๆ การแลก แจก และแถมสินคา หรือจัดใหมีโปรโมชั่นเพิ่มเติม เพื่อดึงดูดใจ
ลูกคาใหมาใชบริการเพิ่มมากขึ้น 2) เนนการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆใหมากขึ้น ควรสรางผลิตภัณฑที่มีความ
โดดเดนและมีคุณภาพเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผูบริโภคใหมากขึ้น สวนธุรกิจรานบูทสมีขอแนะนําจากการวิจัย 
คือ 1) ควรอํานวยความสะดวกในการเพิ่มสาขาของบูทสใหมากขึ้นและการจัดรานควรจัดเรียงใหพบเห็นสินคาได
งาย สามารถมองเห็นไดสะดวก 2) ควรสรางการสงเสริมการขาย โดยการจัดรายการประจําเดือน และการแจกของ
แถม และควรมีสวนลดในโอกาสพิเศษเพื่อใหลูกคามาใชบริการเพิ่มมากขึ้น 
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ขอเสนอแนะการวิจัยในครั้งนี้ เปนการสํารวจเฉพาะกลุมลูกคาในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีเทานั้น ขอบเขตการศึกษาอาจทําใหไมสามารถสะทอนถึงกลุมลูกคาแบบทั่วถึงได จึงควรที่จะ
ศึกษาในเรื่องของการเปรียบเทียบความพึงพอใจของสวนประสมทางการตลาดบริการรานวัตสันและรานบูทสในเขต
พื้นที่อื่นๆ หรือการขยายขอบเขตในการวิจัยใหกวางกวานี้ทั้งในสวนระดับภูมิภาค หรือในระดับประเทศ รวมถึง
ศึกษาถึงปจจัยอื่นๆ ที่จะสามารถสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานวัตสันและรานบูทสในสาขาอื่นๆ ดวย 
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