
ส่วนประสมการทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อความพงึพอใจของลูกค้า 
ที่ใช้บริการท่ี ดิ โอลมิปิค คลบั 

Marketing Mix and Service Quality Influencing Satisfaction of Users of The Olympic Club 

นางสาวณิชกุล นุกูลธรรม1 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ืองส่วนประสมการทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อความ 
พึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการท่ีดิโอลิมปิค คลบั มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการท่ี ดิ โอลิมปิค คลบั (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการท่ี ดิ โอ
ลิมปิค คลบั จ าแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาส่วนประสมการทางการตลาดและคุณภาพ
การบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการท่ี ดิ โอลิมปิค คลบั  

ผลการศึกษาพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุ 25-40 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 30,001 - 50,000 บาท 
ความถ่ีเฉล่ียในการใชบ้ริการ 3-4 คร้ัง / สัปดาห์ผลการทดสอบสมมุติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ความถ่ีเฉล่ียในการใช้บริการ ต่างกันโดย
ภาพรวมพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ความถ่ี
เฉล่ียในการใช้บริการ ท าให้มีความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการท่ี ดิ โอลิมปิค คลบั ไม่ต่างกนั 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี การส่งเสริมทางการตลาด และดา้น
คุณภาพการบริการ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองต่อลูก การเอาใจใส่ พบว่า ดา้นการเอาใจ
ใส่ ดา้นสถานท่ี ดา้นการเอาใจใส่ การตอบสนองต่อลูก ความน่าเช่ือถือ มีผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการท่ี ดิ โอลิมปิค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 

ค าส าคัญ : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, คุณภาพการใหบ้ริการ,ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Twin Program) บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
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ABSTRACT 

The Research is on the Marketing Mix and Service Quality Influencing Satisfaction of Users 

of The Olympic Club. The objective of the research were 1) to study Influencing Satisfaction of 

Users of The Olympic Club. 2) to study Influencing Satisfaction of Users of The Olympic Club. 

Classified by personal factors. 3) to study the Marketing Mix and Service Quality Influencing 

Satisfaction of Users of The Olympic Club.  

 The hypothesis test results that the personal factors include gender, age, status, education, 

occupation, average monthly income, Service frequency different as a result, was relativecly 

insignificant. The marketing Mix were product, price, place and promotion and Service Quality 

were Reliability, Assurance and Tangibility . Factors influencing satisfaction of users of  

The Olympic Club. It was Tangibility, place, Reliability and Assurance of Influencing Satisfaction 
of Users of The Olympic Club  differed statistically at 0.05. 

 

Keyword : Marketing Mix, Service Quality, Satisfaction of Users 
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บทน า 

สุขภาพ เป็น ภาวะของมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจทางสติปัญญาและ

ทางสังคมท่ีเช่ือมโยงกนัเป็นองค์ประกอบอย่างสมดุลดงันั้นถา้พูดถึงระบบสุขภาพในปัจจุบนัเรา 

จึงไม่ไดม้องแค่แยกส่วนออกจากกันแต่จะเป็นการมองระบบสุขภาพท่ีเป็นระบบความสัมพนัธ์

ทั้ งหมดท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพจากกระแสการดูแลสุขภาพมีแนวโน้มและกระแสท่ีเป็นท่ีนิยม 

ในปัจจุบนั ท าให้มีธุรกิจดา้นสุขภาพเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจการขายของ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพและการออกก าลงักายตลอดจนการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ธุรกิจฟิตเนส

นั้นก็เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีเกิดข้ึน 

ในปัจจุบนัไดมี้ธุรกิจฟิตเนสมีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองและท าให้การตั้งธุรกิจฟิตเนส
และสถานออกก าลงักายท่ีมีจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองและเม่ือเขา้สู่ภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน  
การปรับกลยุทธ์ท่ีจากเดิมอาจจะเน้นเป็นเพียงการบริการอุปกรณ์ เคร่ืองเล่นออกก าลงักายส าหรับ
การเปล่ียนแปลงก็จะท าใหมี้การเพิ่มรูปแบบของการออกก าลงักายท่ีหลากหลายข้ึนอาทิเช่น ฟิตเนส
ท่ีเปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง ฟิตเนสขนาดเล็กท่ีมีผูฝึ้กสอนส่วนตวัท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ท่ีเฉพาะดา้น หรือจะเป็นสตูดิโอท่ีใชใ้นการออกก าลงักายเฉพาะดา้นเช่นการป่ันจกัรยานในร่ม 
มวยไทย พิลาทิส การปีนเขา โยคะฟลาย เป็นตน้ ดว้ยการเปล่ียนแปลงท่ีแปลกใหม่ข้ึนก็จะช่วยให้
ธุรกิจฟิตเนสสามารถสามารถท่ีจะเจาะกลุ่มตลาดได้มากข้ึน ดึงดูดกลุ่มลูกค้าหลากหลายเพศ
หลากหลายวยัใหส้ามารถคน้หาความช่ืนชอบในการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมกบัตนเอง  

จากประเด็นความสนใจท่ีจะเข้ามาศึกษาให้เห็นถึงปัจจัยมีผลต่อความพึงพอใจในการ 

ใช้บริการฟิตเนส และน ามาเปรียบเทียบกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เพื่อทราบถึงความ 

พึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการท่ีดิ โอลิมปิค คลบั เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ

ท่ีดิ โอลิมปิค คลบั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและเพื่อทราบถึงส่วนประสมการทางการตลาดและ

คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการท่ีดิ โอลิมปิค คลับ ท่ีจะเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพฒันา ปรับปรุงการบริการให้มีศกัยภาพ จะท าให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิ การใหบ้ริการต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการท่ี ดิ โอลิมปิค คลบั 
2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการท่ี ดิ โอลิมปิค คลบั จ าแนกตาม ปัจจยัส่วน

บุคคล 
3. เพื่อศึกษาส่วนประสมการทางการตลาดและคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการท่ี ดิ โอลิมปิค คลบั 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ต่างกันน่าจะมีความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการท่ี ดิ โอลิมปิค คลบั 

ต่างกนั 
2. ส่วนประสมการทางการตลาดและคุณภาพการบริการ น่าจะมีผลต่อ ความพึงพอใจของ

ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการท่ี ดิ โอลิมปิค คลบั 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือทางธุรกิจท่ีองค์กรท่ี

ควบคุมได ้ใชส้ าหรับสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความตอ้งการให้กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
หรือเพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้โดยมีองคป์ระกอบทางการตลาด 4 ปัจจยั 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีเสนอขายเพื่อสร้างความพึงพอใจ และตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. ราคา (Price) เป็นการท่ีลูกค้าให้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ซ่ึงเป็นรูปแบบของตัวเงิน การ

พิจารณาคุณค่าของสินคา้หรือบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บ จะเกิดจากการเปรียบเทียบคุณค่ากบัราคาของ 

ส่ิงนั้น การก าหนดกลยุทธ์ราคาจึงจ าเป็นตอ้งนึกถึงคุณค่าจากการรับรู้ของลูกคา้เพื่อให้การยอมรับ

จากลูกคา้สูงกวา่ราคาสินคา้ 
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3.สถานท่ี (Place) เป็นการให้ความส าคญักบัการเลือกท าเลท่ีตั้งในการท าธุรกิจเธอเป็นการ

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเขา้มาใช้บริการซ่ึงสถานท่ีจะตอ้ง เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้ไดม้ากท่ีสุด

รวมทั้งจะตอ้งมีการพิจารณาท่ีตั้งของผูข้ายดว้ย รวมไปถึงช่องทางในการให้บริการก็เป็นการวาง 

กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีส าคญัเช่นเดียวกนั  

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างผู ้ซ้ือและผู ้ขายผ่าน 
การติดต่อส่ือสารเพื่อให้เกิด ทัศนคติและการซ้ือขาย มีเคร่ืองมือดังน้ี การส่งเสริมการขาย  
การประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา การขายทางตลาด 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัคุณภาพการบริการ เป็นลกัษณะการบริการท่ีลูกคา้คาดวา่จะไดรั้บ

ตามความคาดหวงัหรืออาจจะไดม้ากกว่าความคาดหวงัจากการบริการ โดยเป็นเร่ืองการประเมิน

หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริการจากลูกคา้ในภาพรวมของการรับรู้และจึงเกิดเป็นโมเดล
คุณภาพการบริการท่ีประกอบไปดว้ย 5 ดา้นเรียกวา่ “RATER”ไดแ้ก่ 

1. ความเช่ือถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง การได้รับการบริการตามท่ีสัญญาไว้ 
ว่าจะให้อย่างสม ่าเสมอทุกคร้ังท่ีเขา้มาใช้บริการ มีความตรงต่อเวลาและครบถ้วนตามท่ี
ตอ้งการ  

2. การให้ความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ (Assurance) หมายถึง บุคลากรท่ีเป็นผูใ้ห้บริการจะตอ้งเป็น
บุคคลท่ีมีทกัษะ ความรู้ความสามารถในเร่ืองท่ีให้บริการรวมไปถึงการมีใจรักในการบริการ
มีความสุภาพซ่ือสัตยแ์ละมีจรรยาบรรณอีกทั้งยงัรวมไปถึงการดูแล  

3. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) หมายถึง เน่ืองจากงานบริการเป็น 
ส่ิงท่ีไม่มีตวัตน ไม่สามารถจบัตอ้งได ้จึงเป็นงานท่ีจะตอ้งตอบสนองในทนัที ส่ิงท่ีเห็นทาง
กายภาพเช่น สภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวกเคร่ืองมือ อุปกรณ์ จึงต้องมีการ
เตรียมพร้อมส าหรับการใหบ้ริการอยูต่ลอดเวลา 

4. ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) หมายถึง การบริการท่ีใส่ใจการบริการท่ีเหมาะสม
และเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้  
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5. ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) หมายถึง พร้อมในการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้อยา่งรวดเร็วและตรงตามความตอ้งการ ทั้งในการบริการการติดต่อส่ือสาร
รวมไปถึงการให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะตอ้งมีขั้นตอนอย่างชัดเจนและมีการแจง้ให้ผูรั้บบริการ
ทราบทุกคร้ังเก่ียวกบัการใหบ้ริการ  
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ การท าให้เป้าหมายบรรลุได้

ตรงตามวตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ความหมายไปในทิศทางเดียวกนัวา่

ความพึงพอใจวา่ เป็นสภาวะท่ีบุคคลไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานดา้นจิตวิทยาในการ

กายภาพ Fournier & Mick (1999) และเกิดข้ึนจากส่ิงจูงใจหรือแรงขบัเคล่ือนจนกลายเป็นความ

ตอ้งการท่ีมากพอท่ีจะให้บุคคลอ่ืนแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง และใน

ความต้องการของแต่ละคนนั้ นก็ไม่ เหมือนกัน โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยท่ีหลากหลาย  Kotler & 
Armstrong (2002)  

กรอบแนวความคิด 

    ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายไดต้่อเดือน อาชีพ 

ความถี่ในการใชบ้ริการ 

ส่วนประสมการทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี  

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

 

คุณภาพการให้บริการ 

ความน่าเช่ือถือ การต่อสนองต่อลูกคา้ การเอาใจใส่  

 

 

ความพงึพอใจของลูกค้าท่ี
ใช้บริการท่ีดิ โอลมิปิค คลบั 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ ดิ โอลิมปิค คลบั ซ่ึงมีจ านวน
ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 1,451 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2565) โดยค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย
ใชสู้ตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % และระดบัความคาดเคล่ือนท่ี 0.05 จะไดข้นาด
กลุ่มตัวอย่าง 304 คน ซ่ึงผูวิ้จัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างเพิ่มรวมทั้ งส้ิน 320 ตัวอย่างเพื่อความ
เหมาะสมในการศึกษา ทั้ งน้ีผู ้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม ( Questionnaire ) มาเป็นเคร่ืองมือการ
วิจยั  ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Proportitonal Stratified 
Radom) วธิกีารสุม่กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัเลือกใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
เป็นการเก็บตวัอยา่ง จากผูท่ี้มาใชบ้ริการท่ีดิ โอลิมปิค  
 

ผลการวิจัย 

 ปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-40 ปี สถานภาพโสด 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 30,001 - 50,000 บาท 
ความถ่ีเฉล่ียในการใชบ้ริการ 3-4 คร้ัง / สัปดาห์ 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการท่ี ดิ โอลิมปิค 
คลบั โดยภาพรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.808 
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นสถานท่ี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 
รองลงมา  คือ  ด้านด้านการส่ง เส ริมทางการตลาด  โดยมีค่ า เฉ ล่ีย เ ท่ ากับ  4 .12  ต่อมา  
คือ ดา้นราคา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 และน้อยท่ีสุดคือ ดา้นดา้นผลิตภณัฑ์ โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.10 
 ปัจจัยคุณภาพการบริการความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการท่ี ดิ  โอลิมปิค คลับโดย
ภาพรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.830 พิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 
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รองลงมา คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการเอาใจใส่  ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.07 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน ความถ่ีเฉล่ียในการใชบ้ริการ ต่างกนัท าให้มีความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการท่ี   
ดิ โอลิมปิค คลบั ไมต่่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมการทางการตลาดและคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการท่ี ดิ โอลิมปิค คลบั พบว่า ดา้นการเอาใจใส่ ดา้นสถานท่ี ดา้นความ
น่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ ดิ โอลิมปิค คลบั
โดยมีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสินคา้ 
ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ ดิ โอลิมปิค 
คลบั โดยตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจพยากรณ์มากท่ีสุดคือ ดา้นการเอาใจ เน่ืองจากรองลงมาคือดา้น
สถานท่ี ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นความน่าเช่ือถือ ซ่ึงสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความพึงพอใจของลูกคา้ใชบ้ริการ ดิ โอลิมปิค คลบั ไดร้้อยละ 38.1 ซ่ึงสามารถสร้างการถดถอยได ้
ดงัน้ี 

 

Y = 0.888 + 0.231(ดา้นการเอาใจใส่) + 0.201(ดา้นสถานท่ี) + 0.149 (ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้) 
+ 0.146 (ดา้นความน่าเช่ือถือ) 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคาระห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ี ดิ โอลิมปิค คลบั ดา้น ส่วนประสมทางการตลาดและดา้นคุณภาพการบริการ  
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
และคุณภาพการบริการ 

b 
Std. 
Error 

Beta t Sig. f Sig. 

Constant 0.888 0.282    27.486 0.000* 

ดา้นผลิตภณัฑ ์   0.003 0.057 0.002 0.044 0.965   

ดา้นราคา    0.064 0.051 0.065 1.261 0.208 
  

ดา้นสถานท่ี     0.201 0.054 0.199 3.726 0.000* 
  

 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด - 0.002 0.047 - 0.002 - 0.045 0.964 
  

ดา้นความน่าเช่ือถือ    0.146 0.055 0.144 2.674 0.008* 
  

ดา้นการตอบสนองต่อ 
ลูกคา้    

0.149 0.050 0.168 2.972 0.003* 
  

ดา้นการเอาใจใส่   0.231 0.051 0.264 4.549 0.000*     

R = 𝟎. 𝟔𝟏𝟖𝒂 ,  R² = 0.381 , Adjusted R square = 0.368 , SEE = 0.452 
*Sig < 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการท่ี ดิ โอลิมปิค คลบั ผูว้ิจยั
สามารถสรุปประเด็นการอภิปรายตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ไดด้งัน้ี 

1. ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการท่ี ดิ โอลิมปิค คลบั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะสถานท่ีในการให้บริการมีการดูแล รักษาท าความสะอาด ท่ีถูกสุขอนามยั นอกจากน้ี
ผูรั้บบริการยงัค านึงถึง การไดรั้บการบริการท่ีตรงตามความตอ้งการหรือเหนือความคาดหมายจึง  
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ท าให้ผูรั้บบริการรู้สึกพึงพอใจและตอ้งการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอีกทั้งเจา้หน้าท่ียงัมีการให้บริการ
อยา่งเอาใจใส่และตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

2. ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการท่ี ดิ โอ ลิมปิค คลับ จ าแนกตาม ปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ  ความถ่ีเฉล่ียในการใชบ้ริการ  
ท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ี ดิ โอลิมปิค คลบั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

3. ปัจจยัส่วนประสมการทางการตลาดและคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ พบวา่ 
ส่วนประสมการทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการท่ี ดิ โอลิมปิค คลบั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งการงานวิจยัของ อภิเดช วิสีปัต (2560) ท่ีไดศึ้กษา ส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเขา้ชมมวยไทยในสนามมวยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่า ส่วนประ
สมการทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อมี
ผลต่อการตดัสินใจเขา้ชมมวยไทยในสนามมวยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จากการศึกษา พบว่าดา้นสถานท่ี เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารหรือ

ผูเ้ก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญั กบัการดูแลท า สถานท่ีให้ถูกสุขอนามยัอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความ
น่าสนใจและสร้างความแตกต่างใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ  

2. ปัจจัยคุณภาพบริการ จากการศึกษา พบว่าด้านการเอาใจใส่ ด้านการตอบสนองความ
ตอ้งการและดา้นความน่าเช่ือถือ เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรใหค้วามส าคญั ซ่ึงในดา้นการ
เอาใจใส่ และการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้หบ้ริการเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัเป็นอยา่งมาก กบั
ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และในดา้นความน่าเช่ือถือ จะเป็นในเร่ืองความสะอาดก็จะมี
ความสอดคลอ้งกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  
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3. ความพึงพอใจในการใช้บริการ จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรให้
ความส าคญักบัเร่ืองการฝึกอบรมบุคลากรผูใ้ห้บริการ และการสร้างมาตรฐานในการให้การบริการ 
ท่ีมีความชัดเจนและตอบสนองความต้องการของลูกคา้ เป็นส่ิงท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีส่งผลให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจและตดัสินใจเขา้รับบริการจนเกิดการใชซ้ ้าและการบอกต่อ  

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาในส่วนของปัจจัยทางด้านอ่ืนๆท่ีคาดว่าจะมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการอาทิเช่น ปัจจยัดา้นพฤติกรรม  
2. การศึกษาในคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาเพียงเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการท่ี ดิ โอลิมปิค 

คลับเพียงเท่านั้นดังนั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรจะต้องมีการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด คุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อฟิตเนสอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะ
ไดรั้บขอ้มูลท่ีหลากหลายและสามารถน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบความแตกต่างเพื่อท่ีจะเป็น
แนวทางในการพฒันาการวางกลยุทธ์ทางการตลาด และการให้บริการกับลูกคา้ท่ีตรงตามความ
ตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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