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การวจิัยครัง้น้ีมวีัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาพลักษณ์ตราสนิคา้ ความพงึพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารทีม่ีอทิธิพลต่อความภกัดตี่อตราสนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด์) ของพนักงานบรษิัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง คอื พนักงานบรษิัทเอกชนที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ทีซ่ื้อและเคยซื้อเครื่องประดับเพชร 
Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิตทิี่ใช้               
ในการทดสอบสมมตฐิานในการวเิคราะห ์คือ สถิตเิชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ             
(Multiple Regress Analysis) เพื่อทดสอบ ภาพลักษณ์ตราสินค้า และความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด
บริการ จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศชาย                   
อายุ 31 -40 ปี  สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน                      
45,001 บาทขึน้ไป 

ดา้นภาพลักษณ์ตราสนิคา้ ดา้นคุณสมบตั ิดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า และดา้นบุคลิกภาพ ทุกด้านอยู่ใน
ระดบัความคดิเหน็เดยีวกัน คอื เหน็ดว้ย  
 ด้านความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านส่งเสริม
การตลาดมีระดับความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากที่สุด และรองลงมาคือความพึงพอใจระดับมาก มีด้านสินค้า            
ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นลักษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
 พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มเีพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดอืนแตกต่างกันมคีวามภกัดตี่อตราสินคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ทีแ่ตกต่างกัน ทีร่ะดบันัยส าคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 
1 
 
                                                             
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2อาจารย ์ดร. คณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านคุณสมบัติ ด้านคุณค่า ด้านบุคลิกภาพ มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า 
Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ทีร่ะดับนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ส่วนด้านคุณประโยชน์ไม่มีอิทธิพลต่อ
ความภกัดตี่อตราสนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ความพึงพอใจดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า Jubilee 
Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด์) ทีร่ะดบันัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 ส่วนดา้นส่งเสรมิทางการตลาดและด้านบุคลากร 
ไม่มอีทิธพิลต่อความภกัดตี่อตราสนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: ภาพลักษณ์ตราสนิคา้ ความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ความภกัดตี่อตราสนิคา้  
 

ABSTRACT 
 

This research aims to study brand image, the service marketing mix and satisfaction with Jubilee 
Diamond and brand loyalty among employees of private companies in Bangkok. The samples were private 
employees aged twenty-one years and over who purchased and purchased four hundred Jubilee Diamonds 
in the Bangkok metropolitan area.  The questionnaire was used as a tool to collect data. The statistics used 
in data analysis included percentage, mean and standard deviation. The statistics used to test the 
hypotheses in the analysis were inferential statistic, multiple regression analysis to evaluate the brand image 
and satisfaction with the service marketing mix. 

The analysis of the data were as follows: 
The employees in the Bangkok metropolitan area were male, aged thirty-one to forty of age, held a 

Bachelor's degree and an average monthly income of 45,001 Baht. 
The brand image included aspects of property value and personality. All sides had the same opinion levels of 
agreeable. 

The marketing mix service satisfaction level, distribution channels and promotion had the highes t 
levels of satisfaction. Secondly, the level of satisfaction and the process were 5 of the same high.  
Employees of private companies in Bangkok metropolitan area gender, age, educational status and 
differences in loyalty to the Jubilee Diamond brand with a statistical significance of 0.05. 
Brand personality attributes influenced loyalty to the Jubilee Diamond brand at a statistically significant level 
of 0.05. The benefits did not influence loyalty to the Jubilee Diamond brand at a statistically significa nt level 
of 0.05. 

Marketing mix service satisfaction in terms of product, price, distribution channels, physical evidence 
and process were influenced by brand loyalty to Jubilee Diamonds at a statistical significance level of 0.05 in 
term of promotion and people, they are influenced to the loyalty on the Jubilee Diamond brand at a the 
statistical significance level of 0.05. 
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บทน า 
 เครื่องประดับเป็นสิง่ที่มนุษย์เรารู้จกัและใช้สวมใส่กันมาช้านาน มมีาตัง้แต่สมัยยุคเก่าก่อนประวัติศาสตร ์            
ไม่ว่าจะเป็นแหวน สร้อยคอ สรอ้ยขอ้มอื ก าไลขอ้มอื ต่างหู นาฬิกา มทีัง้เป็นเครื่องประดบัทองฝงัเพชร เครื่องประดับ
เงนิฝงัอญัมณีพลอยสตี่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยุคสมยัใด เครื่องประดบัยังเป็นของทีม่รีาคาสูง ตอ้งใช้เงนิจ านวนมากเพื่อซื้อ
มาประดับร่างกายและเครื่องแต่งกายของมนุษย ์เครื่องประดบัสามารถบ่งบอกฐานนะและความชอบของผูส้วมใส่ จึง
สามารถบอกได้ว่าเครื่องประดับเป็นเสมอืนปจัจยัที ่5 ของมนุษยก์็ว่าได ้จนถงึปจัจุบนัเครื่องประดบัก็ยังเป็นทีต่อ้งการ 
และยงัคงเป็นส่วนหน่ึงของชีวติประจ าวนัของมนุษย ์ทุกเพศทุกวยั ทุกชาติทุกภาษา อกีทัง้เครื่องประดบัยงัเป็นสนิค้า
ส่งออกไปยงัต่างประเทศ เป็นอันดับตน้ๆ ของประเทศและยังให้เกิดมูลค่าสูงสุด สรา้งรายได้ให้กับประเทศเรื่อยมา
จนถงึปจัจุบนั  
 อุตสาหกรรมเครื่องประดบัและอญัมณีในประเทศไทยมกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ือง มทีัง้ผูป้ระกอบการคนไทยทัง้
รายเล็กและรายใหญ่ รวมถงึชาวต่างชาตทิี่เขา้มาร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมน้ีมอียู่มาก สาเหตุหลักคอืประเทศไทยของ
เรามีช่างฝีมือแรงงานเครื่องประดับและการเจียระไ นอัญมณี  มีความประณีต ละเอียดเรียบร้อยและงดงาม                    
ซึ่งอุตสาหกรรมในอาชีพน้ีเหมาะส าหรบัช่างฝีมอืคนไทยเป็นอย่างยิง่ และเน่ืองดว้ยการขนส่งสนิคา้ในประเทศระหว่าง
ประเทศเปิดกวา้งมากขึน้ มีความสะดวกสบายในการขนส่งสินค้า ท าการคา้ระหว่างประเทศไม่ยุ่งยากกว่าแต่ก่อน 
รวมทัง้ค่าแรงงานในประเทศไม่สูงจนเกินไป อีกทัง้ประเทศไทยมที าเลทีต่ ัง้ที่เหมาะสม นักลงทุนจงึสนใจเขา้มาลงทุน
กันอย่างมาก 

เน่ืองด้วยสภาพเศรษฐกิจโลกในปจัจุบันมีที่การแข่งขันสูง สินคา้มีราคาแพงขึน้จากจึงท าให้ประชากรใน
ประเทศมกีารระมดัระวงัในการจับจ่ายใช้สอยมากขึน้ การซื้อขายเครื่องประดับเพชรและเครื่องประดับทัว่ไปทีม่รีาคา
ค่อนขา้งสูงเป็นสนิค้าประเภทฟุ่มเฟือย สิง่เหล่าน้ีถอืเป็นปจัจยัที ่5 ในการด าเนินชีวติจงึท าใหม้ผีลกระทบกับยอดขาย 
ผูบ้รโิภคซื้อน้อยลง สงัเกตไดจ้ากจากยอดขายทีช่ะลอตวัลงและประกอบกับมผีูป้ระกอบการรายใหม่เกิดขึน้มากมายมี
การแข่งขนัดา้นราคาสูง ท าใหผู้บ้รโิภคมทีางเลือกในการเลือกซื้อเพิม่ขึน้ 

ด้วยเหตุน้ีผู ้ว ิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของปจัจัยต่างๆ ที่ต้องศึกษาประกอบกัน ซึ่งผู ้ว ิจัยมุ่งที่จะศึกษา
ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า 
Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ของพนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  เน่ืองจากเครื่องประดบัเพชร
มรีาคาค่อนขา้งสูง และมกีารออกแบบงานดไีซน์ไม่ไดห้ลากหลายมากนัก จุดเด่นของ Jubilee Diamond มวีางขาย
หลากหลายช่องทางการจดัจ าหน่าย และมีการช าระเงนิทีห่ลายช่องทาง แต่ก็ยังประสบปญัหาบางเรื่องเช่นยอดขาย
ชะลอตวัลง ผูว้จิยัตอ้งการศึกษาปญัหาน้ีเพื่อเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปปรบัใช้กลยุทธใ์หม่ๆ และ
แก้ปญัหา รวมถงึสามารถช่วยพฒันาตราสนิคา้ของ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ อกีต่อไป  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาความภักดีต่อตราสินค้า Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ไดมอนด์) ของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และ
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รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตราสนิค้า ไดแ้ก่ ด้านคุณสมบัต ิด้านคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า และดา้น
บุคลิกภาพ ทีม่อีทิธพิลต่อตราสนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ไดมอนด)์ ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความพงึพอใจดา้นตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดตี่อตราสนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ 
ไดมอนด)์ ของพนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
ภาพลักษณ์ตราสนิคา้ ไดแ้ก่ ดา้นคุณสมบตั ิดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า และดา้นบุคลิกภาพ  

ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย                 
ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงาน ดา้นกระบวนการ และดา้นลักษณะทางกายภาพ  

ลักษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน  
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความภกัดตี่อตราสนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์  

 
สมมติฐานการวิจยั 

1. พนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีลักษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มคีวามภกัดีต่อตราสนิค้า Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ได
มอนด)์ ทีแ่ตกต่างกัน 

2. ภาพลักษณ์ตราสินค้า ประกอบด้วย คุณสมบัต ิคุณประโยชน์ คุณค่า และบุคลิกภาพมีอทิธผิลต่อความ
ภกัดตี่อตราสนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ทีแ่ตกต่างกัน 

3. ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ดา้นสินคา้ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลักษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มอีทิธพิลต่อความภกัดี
ต่อตราสนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ทีแ่ตกต่างกัน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร ์ผู้วจิัยไดน้ าแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ 
และคณะ (2546) มาใช้เป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน เพื่อน าไปตัง้สมมติฐานที่ว่า ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความภักดีต่อตราสินค้า Jubilee Diamond                
(ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ แตกต่างกัน    

แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผู ้วจิัยได้น า
แนวคิดของ Kotler (1997) มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลักษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ซึ่งความพงึพอใจดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดบริการน้ีถอืเป็นเครื่องมอืทีส่ าคัญในการด าเนินธุรกิจ จงึท าให้แนวคิดน้ียังไดร้ับการยอมรับและน ามา
ประยุกตใ์ช้อย่างต่อเน่ืองในปจัจุบนั ของผูป้ระกอบธุรกิจและนักการตลาด    
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลกัษณ์ตราสินค้า ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิของ Kotler (1984) ใหค้วามหมาย
เกี่ยวกับ Brand หรอื ตราสินค้า ว่าเป็น “ชื่อ สญัลักษณ์ โลโก้ หรอืสิ่งอื่นๆ ทีส่ามารถบ่งบอกไดว้่า สินค้านั ้นเป็น           
ของใคร มอีะไรที่เด่นหรือนอกเหนือจากคู่แข่ง” และต่อมาในปี 1991 Kotler ได้ขยายความเพิม่เตมิว่า “ถ้าเป็น Brand 
ตอ้งสามารถจ าแนกได ้4 อย่างดว้ยกัน ” คอื ภาพลักษณ์ดา้นคุณสมบตั ิดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า ดา้นบุคลิกภาพ
ส่วนบุคคล ซึ่งแนวคิดน้ีมีความส าคัญอย่างมากในการสรา้งแบรนดแ์ละท าใหเ้กิดความภกัดีต่อตราสินคา้หรอืแบรนด ์
Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์    

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้า ผูว้ ิจยัได้น าแนวคดิของ Gronroos (2000) กล่าวว่า 
ความจงรักภักดขีองลูกคา้ หมายถึง การที่ลูกค้าสนับสนุนและ ช่วยเหลือองค์กรอย่างเต็มใจหรือสร้างผลประโยชน์
ใหก้ับกิจการในระยะยาว ดว้ยการซื้อซ ้าหรอืใช้บรกิาร อย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอจากกิจการ จนท าให้เกิดการแนะน า
ผูอ้ ื่นถงึขอ้ดีต่างๆ ขององค์กร ผูบ้รโิภค จะมีความชื่นชอบในองคก์รทีต่นเลือกมากกว่าองคก์รอื่นๆ ความภักดไีม่ได้
หมายถึงพฤติกรรมที่ลูกค้า แสดงออกว่าจงรกัภักดีแต่เพียงเท่านั ้น แต่ยังรวมถงึทัศนคติความรู้สกึในด้านดีต่างๆ               
โดยความจงรกัภักด ีของลูกคา้จะคงอยู่นานเท่าทีลู่กคา้รูส้กึว่าตนเองไดร้บัคุณค่าหรือคุณประโยชน์ที่ดกีว่าที่ไดร้บัจาก
กิจการ หรอืองคก์รอื่นๆ 

ข้อมูลเกี่ยวกบัตราสินค้า Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด)์  
คุณวโิรจน์ พรประกฤต ก่อตัง้บรษิัทโดยใช้ชื่อว่า “บรษิัท ยูบลิลี่ เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากัด” ในปี 2536 ซึ่งเป็นครัง้

แรกในประเทศไทยทีน่ าเครื่องประดบัเพชรมาจ าหน่ายในเชิงธุรกิจ ซึ่งในปี 2544 มกีารรเิริม่ขยายช่องทางการจ าหน่าย 
โดยมีการเปิดเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ เช่นหา้งเซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล์ และห้างสรรพสินค้า
ทอ้งถิน่ ต่อมาในปี 2546 มกีารเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายในต่างจงัหวดั บรษิัทจงึไดเ้พิม่สาขาประเภทเคาน์เตอร ์ในหา้ง
โมเดนิเทรด และไฮเปอรม์ารท์ เช่น เทสโก้ โลตสั และบิก๊ซี ในปี 2550 มกีารรเิริม่การสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ ยูบลิ
ลี่ ไดมอนด์ ได้มีการเริ่มจ าหน่ายเพชรที่ได้รับใบรับประกันจากสถาบันในต่างประเทศ HRD (Hoge Raad voor 
Diamant) Certificate ทีไ่ดร้บัการยอมรับในระดบันานาชาต ิโดยใบรบัรองน้ีออกโดย Diamond High Council ประเทศ
เบลเยี่ยม เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้ับลูกคา้มากกว่าการจ าหน่ายเพชรในรูปแบบเดมิ และเริม่การจ าหน่ายเพชรทีม่ใีบ
รบัประกันจาก สถาบนั GIA (Gemological Institute of America) ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในปี 2551 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คอื พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร           
ทีแ่น่นอน 

กลุ่มตัวอยา่งท่ีใช้ในงานวิจัย คือ ผู ้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซื้อและเคยซื้อเครื่องประดับเพชร 
Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ซึ่งไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอนของผูเ้คยซื้อ ท าใหว้จิยัครัง้น้ีจะก าหนดกลุ่มตวัอย่าง
ตามกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรโดยใช้สมมติฐานที่ก าหนดว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal 
Distribution) ซึ่งผูว้จิยัไดใ้ช้สูตรการค านวณขนาดตวัอย่าง โดยไดก้ าหนดระดบัความแปรปรวนสูงสุด คอื p = 0.5 และ 
q = 0.5 ที่ระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% และยอมรบัความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตวัอย่าง 5% หรือ 0.05 ในกรณีทีไ่ม่
ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ณ ระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างทีเ่หมาะสม เท่ากับ 385 
ตวัอย่าง และผูว้จิยัไดเ้พิม่เตมิอกี 15 ตวัอย่าง ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ีเท่ากับ 400 ตวัอย่าง 
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วิธีสุ่มตวัอยา่ง  
 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายตามที่ก าหนด เพื่อ
ท าการศึกษาและแจกแบบสอบถามให้แก่ผูบ้รโิภคทีเ่คยซื้อเครื่องประดบัเพชร Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด์) 
โดยเจาะจงเลือกเก็บทีร่้านเครื่องประดบัเพชร Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด)์ ทีต่ ัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากจ านวนทัง้หมด 34 สาขา โดยเจาะจงเลือกมาจ านวน 16 สาขา  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ในการศึกษาวจิัยครัง้น้ี เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัคอื แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ผูว้จิยัไดส้รา้งขึน้ เพื่อศึกษาถงึ ภาพลักษณ์ตราสินคา้ ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อี ิทธพิล
ต่อความภกัดตี่อตราสนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนที่  1  แบบสอบถามด้านลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีค าถามให้เลือกตอบหลายค าตอบ (Multiple 
Choice Questions) จ านวน 5 ขอ้ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
โดยใหเ้ลือกตอบเพยีงค าตอบเดยีว ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ดา้น 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งเป็นค าถาม แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) โดยใหเ้ลือกตอบเพยีงค าตอบเดยีว ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ดา้น 
 ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสนิค้า Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด์) ซึ่งเป็นค าถาม 
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยใหเ้ลือกตอบเพยีงค าตอบเดยีว โดยวดัจากความคดิของผูใ้ช้บรกิารใน 6 ดา้น  
การวเิคราะหข์อ้มูล 
 เมื่อผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนของขนาดตวัอย่างแล้ว ผูว้จิยัไดด้ า เนินการท า
การประมวลผล และวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ดงัน้ี  

การวิเคราะหด์้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่แสดงผลเป็น                  
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึง
ลักษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ของกลุ่มตวัอย่าง 

การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) โดยใช้ทดสอบสมมติฐานเพื่ อแสดงถึง
ความสมัพนัธข์องตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ซึ่งมรีายละเอยีดดงัน้ี 

สมมติฐานข้อ ท่ี 1  ผู ้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ              
ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มอีทิธิพลต่อความภกัดตี่อตราสนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่              
ไดมอนด)์ แตกต่างกัน ใช้สถติ ิt-test และ One-Way ANOVA 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ภาพลักษณ์ตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า Jubilee Diamond (ยูบิลลี่             
ไดมอนด)์ แตกต่างกัน ใช้สถติวิเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regress Analysis) 
 สมมติฐานข้อที่  3 ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ ์             
ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกรบวนการ และดา้นลักษณะทางกายภาพ 
มอีทิธพิลต่อความภักดีต่อตราสินค้า Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ แตกต่างกัน ใช้สถิตวิิเคราะหก์ารถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regress Analysis) 
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ผลการวิจยั 
1. เพศ พบว่า พนักงานบรษิัทเอกชนโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งมอียู่จ านวน 348 คน คดิเป็นรอ้ยละ 87.0 

ส่วนพนักงานทีเ่ป็นเพศหญิง มอียู่จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.0 ของจ านวนทัง้หมด  
2. อายุ พบว่า พนักงานบริษัทเอกชนโดยส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 31 – 40 ปี มากที่สุด โดยมีอยู่จ านวน               

157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.3 รองลงมามีอยู่ในช่วง 41  – 50 ปี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 มีอายุในช่วง                
21– 30 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.8 และส าหรับผู ้ที่มีอายุตัง้แต่ 51 ปีขึ้นไป จะมีอยู่ 17 คน ซึ่งคดิเป็น             
รอ้ยละ 4.3 ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

3. สถานภาพสมรส พบว่า พนักงานโดยส่วนใหญ่ มสีถานภาพสมรสแล้ว / อยู่ดว้ยกันมากทีสุ่ด โดยมีอยู่ถึง 
226 คน ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 56.5 ส าหรับผูท้ีเ่ป็นโสด มอียู่จ านวน 166 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.5 และผูท้ีห่ย่ารา้ง / หมา้ย 
/ แยกกันอยู่ มอียู่จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด  

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่า พนักงานโดยส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดบัปรญิญาตรมีากทีสุ่ด โดยมอียู่
จ านวน 263 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.8 และส าหรบัผูท้ี่จบการศึกษาในระดบัสูงกว่าปริญญาตร ีมอียู่จ านวน 137 คน              
คดิเป็นรอ้ยละ 34.3 ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

5. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน พบว่า พนักงานบรษิัทเอกชนโดยส่วนใหญ่ มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน อยู่ในช่วง 45,001 
– 60,000 บาท มากที่สุด ซึ่งมีอยู่จ านวน 211 คน คดิเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมา มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนอยู่ในช่วง 
30,001 – 45,000 บาท จ านวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.5 มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนอยู่ในช่วง 15,001  – 30,000 บาท 
จ านวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.3 และส าหรบัผู ้ทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนตัง้แต่ 60,001 บาทขึน้ไป มอียู่จ านวน 14 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

6. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับระดบัความคดิเหน็ของพนักงานบรษิัทเอกชนทีม่ตี่อภาพลักษณ์ตราสนิค้า 
Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ไดมอนด์) ดา้นคุณสมบตัิ (Attributes) พบว่า มีความคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วย  
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มคีวามคดิเหน็ในระดบัเห็นด้วยในทุกขอ้ ทัง้ในข้อบรษิัท              
มีความมัน่คง น่าเชื่อถือ สินค้ามีแบบให้เลือกหลากหลาย และเปลี่ยนแบบใหม่อยู่เสมอ โลโก้มีความโดดเด่น                 
เป็นเอกลักษณ์ และในขอ้สินคา้มกีารออกแบบที่สวยงาม ทนัสมยั โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 , 4.20, 3.99 และ 3.99 
ตามล าดบั 

7. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับระดบัความคดิเหน็ของพนักงานบรษิัทเอกชนทีม่ตี่อภาพลักษณ์ตราสนิค้า 
Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ไดมอนด)์ ด้านคุณประโยชน์ (Benefits) พบว่า มคีวามคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นดว้ย 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคดิเห็นในระดบัเหน็ด้วยในทุกขอ้ ทัง้ในขอ้มีความ
ถูกตอ้งแม่นย าต่อน ้าหนักของเครื่องเพชร การให้ บรกิารของรา้นคา้ มคีวามสะดวกรวดเรว็ และในขอ้สนิคา้มคีุณภาพด ี
มคีวามทนทานต่อการใช้งาน เช่น เพชรไม่หลุดออก สร้อยคอจะไม่ขาด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 , 3.94 และ 3.83 
ตามล าดบั 

8. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับระดบัความคดิเหน็ของพนักงานบรษิัทเอกชนทีม่ตี่อภาพลักษณ์ตราสนิค้า 
Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ไดมอนด์) ด้านคุณค่า (Value) พบว่า มีความคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นดว้ย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยในทุกข้อ ทัง้ในข้อ Jubilee 
Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) เป็นตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ดูทันสมัย และสามารถจดจ าได้ง่าย Jubilee 
Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) เป็นตราสินค้าที่สะท้อนรสนิยมที่ดีของผู ้บริโภค และในข้อJubilee Diamond (ยูบิลลี่              
ไดมอนด)์ เป็นตราสนิคา้ทีใ่หค้วามรูส้กึภาคภูมใิจเมื่อสวมใส่ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20, 4.20 และ 3.99 ตามล าดบั 
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9. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับระดบัความคดิเหน็ของพนักงานบรษิัทเอกชนทีม่ตี่อภาพลักษณ์ตราสนิค้า 
Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ไดมอนด)์ ดา้นบุคลิกภาพ (Personality)  พบว่า มคีวามคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มคีวามคดิเหน็ในระดบัเหน็ดว้ยในทุกขอ้ ทัง้ในขอ้ตราสนิคา้ 
Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ หรูหราทนัสมยั และในขอ้ตราสนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ มรีาคา
ทีส่ามารถเอือ้มถงึได ้โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และ 3.65 ตามล าดบั 

10. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อตราสินค้า Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อพิจารณาเป็น            
รายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในทุกข้อ ทัง้ในข้อเครื่องประดับเพชรมีการออกแบบ (Design)               
ทีเ่ฉพาะเจาะจง เช่น เครื่องประดบัของผูห้ญิง เครื่องประดบัของผู้ชาย และเครื่องประดบัของเดก็ เครื่องประดบัเพชรมี
ให้เลือกหลากหลายคอลเลคชัน่ (Collection) เช่น ชุดเครื่องเพชรแหวนคู่, เครื่องเพชรของผู้ชาย, เครื่องเพชรของ
ผู้หญิง, แหวน, ต่างหู, สร้อยคอ, สร้อยข้อมือเป็นต้น และในข้อเครื่องประดับเพชรมีการผลิตที่ประณีต ละเอียด
เรยีบรอ้ยโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17, 3.91, และ 3.91 ตามล าดบั 

11. ผลการวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจที่มตี่อตราสินคา้ Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด)์ ด้านสถานที่
จดัจ าหน่าย (Place) พบว่า มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อพจิารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ร้านค้าตัง้อยู่ในหา้งสรรพสินคา้ชัน้น าทั ่วประเทศไทย 
และในขอ้มหีลากหลายช่องทางใหเ้ลือกช าระ      ค่าสินค้า เช่น ช าระโดยบตัรเครดติ ช าระแบบผ่อน 0% 10 เดอืน               
มบีรกิารรูดจ่ายค่าสนิคา้หลากหลายธนาคาร โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และ 4.21 ตามล าดบั ส่วนขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจ
อยู่ในระดบัมาก คอื รา้นคา้ตัง้อยู่ในทีท่ีป่ลอดภยั โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 

12. ผลการวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจที่มตี่อตราสินคา้ Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด)์ ด้านส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ มกีารจดังานแสดงสินคา้ลดราคาสูงสุดถึง 
50% ในงาน MID YEAR EXPO 2018 เมื่อซื้อ 1 ชิ้น แถมฟร ี1 ชิ้น และในขอ้มกีารโฆษณาหลากหลายช่องทางเพื่อท า
ให้ลูกค้าได้ทราบข่าว เช่น Facebook, Instagram, website ของบริษัท www.jubileediamond.co.th โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38, 4.34 และ 4.31ตามล าดบั ส่วนขอ้ทีม่ีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก คอื มจีัดโปรโมชัน่ลดราคาสนิค้า
อย่างต่อเน่ือง เช่น วนัแม่ วนัพ่อ วนัปีใหม่ วนัวาเลนไทม ์เป็นตน้ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99  

13. ผลการวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจทีม่ตี่อตราสินคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ดา้นบุคลากร 
(People) พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ พนักงานขายมคีวามเขา้ใจ มคีวามรูใ้นเครื่องประดบัเพชรและสามารถ
อธบิายสนิคา้ใหลู้กคา้เขา้ใจไดด้ ีและในขอ้พนักงานขายมบีุคลิกภาพดดีูน่าเชื่อถอื โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และ 4.21 
ตามล าดบั ส่วนขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ พนักงานขายมคีวามกระตอืรอืรน้ในการใหบ้ริการ พนักงาน
มคีวามระมดัระวงัในการใหบ้รกิารขายเครื่องประดบัเพชร เช่น การหยิบและการวางเครื่องประดบัเพชรลงบนถาดก่อน
ส่งใหลู้กคา้ไดห้ยบิดูหรอืลองใส่ และในขอ้พนักงานขายมกีารแต่งกายทีสุ่ภาพ เรยีบรอ้ย และมอีธัยาศัยด ีโดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19, 4.17 และ 3.91 

14. ผลการวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจทีม่ตี่อตราสินคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด์) ดา้นลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) พบว่า มีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขอ้ทีม่ีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด คือ ภายในรา้นหรอืบริเวณรอบๆ ร้านมคีวาม
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ปลอดภยัจากการใหบ้รกิารการขายเครื่องประดบัเพชร โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ ภายในรา้นและตูโ้ชว์เครื่องประดบัเพชรมีการตบแต่ง อย่างหรูหราและดูทันสมยั ทางรา้นมกีารจดัเตรยีมที่
นัง่ให้กับลูกคา้    ทุกท่านอย่างสะดวกสบาย และในข้อภายในร้านและตูโ้ชวเ์ครื่องประดับเพชรมีลักษณะการจดัเรยีง   
อย่างเป็นระเบยีบและสวยงาม โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19, 4.17 และ 3.91 

15. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อตราสินค้า Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) ด้าน
กระบวนการ (Process) พบว่า มคีวามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อพจิารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อทีม่ีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ไดแ้ก่ มีบริการหลังการขาย เช่น ตัดต่อไซสข์องแหวน การ
ล้างท าความสะอาดของเครื่องเพชร การซ่อมแซมเครื่องเพชรหลังจากการใช้มาไดร้ะยะหน่ึง และในขอ้ทางรา้นใหลู้กคา้
ไดล้องสวมใส่เครื่องประดบัเพชรที่สนใจไดทุ้กชิ้นก่อนจะตดัสนิใจเลือกซื้อ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และ 4.21 ส่วน
ขอ้ทีม่ีความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ มคีวามรวดเรว็ในการสัง่ผลิต และการบริการ แ ละในขอ้มกีารรบัประกัน
สนิคา้เครื่องประดบัเพชรทุกชิ้นหลังการขาย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และ 3.91 

16. ผลการวเิคราะหร์ะดบัความภกัดีต่อตราสนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด์) พบว่า มีความภกัดี
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มคีวามภกัดอียู่ในระดับมาก
ทีสุ่ด ไดแ้ก่ ท่านตัง้ใจจะกลับมาซื้อเครื่องประดบัเพชร Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ซ ้าอกีครัง้ในอนาคต และ
ในขอ้หากท่านมโีอกาส ท่านจะแนะน าใหค้นรูจ้กัมาซื้อเครื่องเพชร Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 และ 4.21ตามล าดบั ส่วนขอ้ทีม่ีความภกัดอียู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านจะเถยีงแทน Jubilee Diamond                
(ยูบิลลี่ ไดมอนด)์ หากมใีครมาต่อว่าว่าไม่สวยไม่ด ีและในข้อท่านยอมจ่ายเงนิเพื่อซื้อเครื่องประดับเพชร Jubilee 
Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ในราคาทีแ่พงกว่าตราสนิคา้อื่นทีม่คีวามงามใกล้เคยีงกันโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และ 
3.99 ตามล าดบั 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการวจิัยเรื่อง ภาพลักษณ์ตราสนิคา้ ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ีอทิธพิลต่อ
ความภักดีต่อตราสินค้า Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ แตกต่างกันมคีวามภกัดตี่อตราสนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ไม่แตกต่างกัน ที่
ระดบันัยส าคัญทางสถติิ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่าเพศชายซื้อหรอืเคยซื้อ
มากกว่ากับเพศหญิง เพศชายรอ้ยละ 87.0 และเพศหญิงรอ้ยละ 13.0 เพราะส่วนมากแล้วเพศชายจะเป็นผูจ้่ายเงนิเพื่อ
ซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของวมิลมาศ บัวเพชร (2556) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัดา้นการจัดการลูกคา้สมัพนัธท์ีม่อีทิธพิล
ต่อความภกัดตี่อแบรนด ์“เทสโก้ โลตสั” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อความ
ภกัดขีองผูบ้รโิภคต่อแบรนดเ์ทสโก้ โลตวั อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ แตกต่างกันมคีวามภกัดตี่อตราสนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ทีไ่ม่แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจยัพบว่าช่วงอายุ 31 -40 ปี มคีวามภักดีต่อตราสินค้า Jubilee Diamond                
(ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ มากทีสุ่ด ซึ่งเป็นช่วงอายุทีนิ่ยมแต่งงานหรอืก าลังสรา้งครอบครวั 

ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ แตกต่ างกันมีความภักดีต่อตราสินค้า Jubilee Diamond (ยูบิลลี่  ไดมอนด์)                  
ทีไ่ม่แตกต่างกัน ทีร่ะดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ เน่ืองจากเครื่องประดับเพชร 
Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด์) มีสินค้ามากมายใหเ้ลือก ไม่ว่าจะเป็นเฉพาะเจาะจงเพศหญิง เจาะจงเพศชาย 
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หรอืเจาะจงส าหรบัเดก็ ไม่ใช่เป็นเพยีงแหวนแต่งงาน แหวนคู่ จงึเป็นทางเลือกใหส้ าหรบัผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆดว้ยเช่นกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมมิกา แตงรอด (2558) ศึกษาเรื่องปจัจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการ
ศูนย์การคา้ชุมชนของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เดอะ เซอรเ์คลิ ราชพฤกษ์ อย่างมนัียส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05  

ผูบ้รโิภคที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความภักดีต่อตราสินค้า Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์)               
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถติิ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่าผู ้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาปรญิญาตรี และสูงกว่าปรญิญาตรไีม่มีผลต่อความภักดตี่อตราสนิคา้ เพราะ เน่ืองจากอยู่ในช่วงวยัท างานมี
ความสามารถในการซื้อเองได้ และอยู่ในสงัคมทีจ่ะต้องมบีุคลิกภาพที่ตอ้งโก้หรู ดูดี เน่ืองจากระดบัการศึกษาที่สูงขึ้น 
ส่งผลต่อหน้าทีค่วามผดิชอบ และความสามารถในการใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของสุภาวรรณ ชัย
ทวีวุฒิกุล (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการออนไลด์แบบร่วมกลุ่มกันซื้อบนเว็บไซต ์
ENSOGO ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าลูกคา้ทีเ่คยซื้อสินคา้และบรกิารทีม่ีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมี
พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิารออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกันซื้อบนเวบ็ไซต ์ENSOGO ดา้นราคาเฉลี่ยของสนิคา้ทีเ่คย
ซื้อในแต่ละครัง้ไม่แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกันมคีวามภกัดตี่อตราสนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ 
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไวท้ี่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยพบว่าผู ้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
45,001-60,000 บาท มมีากทีสุ่ด เน่ืองจากราคาเครื่องประดบัเพชร Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ มใีหเ้ลือกซื้อ
มากมายหลายราคา จงึท าใหผู้ ้มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนดงักล่าวเป็นกลุ่มทีม่คีวามสามารถในการซื้อสูงและมคีวามพรอ้ม
ทางการเงนิในการซื้อสินคา้ประเภทฟุ่มเฟือยได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของกนกพรรณ สุขฤทธิ ์(2557) ศึกษาเรื่อง
ส่วนประสมการตลาดบริการและพฤตกิรรมการใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่นย่าน คอมมูนิตี้ มอลล์ ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ผลการศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า Jubilee Diamond (ยูบิลลี่                  
ไดมอนด)์ ของพนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ภาพลักษณ์ตราสินคา้ ดา้นคุณสมบตั ิดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า และดา้นบุคลิกภาพ 
มอีทิธพิลต่อตราสนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ของพนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 

ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) ของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นคุณสมบตั ิมอีทิธพิลต่อความภกัดตี่อตราสนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ 
ไดมอนด)์ อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มรีะดบัความคดิเหน็ค่าเฉลี่ยที ่4.10 ในระดบัความคดิเหน็ทีเ่หน็ดว้ย 
สามารถบอกถึงภาพลักษณ์ตราสนิคา้ได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากบริษัทมีความมัน่คงน่าเชื่อถือ โลโก้มคีวามโดดเด่น              
เป็นเอกลักษณ์ สินค้ามีการออกแบบทีส่วยงามทันสมยั และสนิคา้มแีบบให้เลือกหลายแบบและเปลี่ยนแบบใหม่อยู่
เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ รวิช เมฆสุนทรากุล (2554) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้ามี
ความสมัพนัธต์่อความภักดใีนตราสนิคา้สตารบ์คัส ์(Starbucks) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปจัจัยดา้นภาพลักษณ์
ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์ับราคาทีจ่่ายไป  

ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) ของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคุณประโยชน์ ไม่มีอิทธพิลต่อตราสินค้า Jubilee Diamond (ยูบิลลี่               
ไดมอนด)์ อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มรีะดบัความคดิเหน็ค่าเฉลี่ยที ่3.99 ในระดบัความคดิเหน็ทีเ่หน็ดว้ย 
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เน่ืองจากสินคา้ทีม่คีุณภาพมคีวามทนทานต่อการใช้งาน การให้บรกิารของรา้นคา้ ความถูกตอ้งแม่นย าไม่ไดส้่งผลต่อ
ความภกัดตี่อตราสนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์  

ภาพลักษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณคา่และดา้นบุคลิกภาพทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดตี่อตราสนิคา้ Jubilee Diamond 
(ยูบิลลี่ ไดมอนด์) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ด้านคุณค่า               
มรีะดบัความคิดเห็นค่าเฉลี่ยที่ 4.13 ในระดบัความคิดเห็นทีเ่ห็นดว้ย ตราสนิคา้ทีดู่หรูหราและมเีอกลักษณ์โดดเด่น   
มากไป จดัเป็นกลุ่มสนิค้าแพงและหรูหรา ท าให้ผู ้บริโภคเกิดความเกรงกลัวและไม่ต้องการทีจ่ะกับเข้ามาซื้อซ ้าอีก              
ท าใหค้วามภกัดตี่อตราสนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ลดลงตามดว้ย และดา้นบุคลิกภาพมผีลต่อต่อตรา
สนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มรีะดบัความคดิเหน็ค่าเฉลี่ยที ่3.78 
ในระดบัความคดิเหน็ทีเ่หน็ดว้ย นัน่หมายความว่า ตราสนิคา้ทีดู่หรูหรา ดูทนัสมยั และยงัมรีาคาทีเ่อือ้มถงึได ้ผูบ้รโิภค
จึงไม่อยากกลับมาซื้อซ ้าอีก ท าให้ความภักดีต่อตราสินค้า Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) ลดลงตามด้วย                
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิของ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2538)  
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจด้านสนิค้า ความ              
พึงพอใจด้านราคา ความพึงพอใจด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ความพึงพอใจด้านส่งเสริมการตลาด ความพึงพอใจ               
ดา้นบุคลากร ความพงึพอใจด้านลักษณะทางกายภาพ และความพงึพอใจด้านกระบวนการ ที่มอีทิธพิลต่อความภกัดี
ต่อตราสนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ พบว่า 

ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านลักษณะทางกายภาพมีอิทธิต่อความภักดีต่อตราสินค้า 
Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ 
0.05 มรีะดับความพึงพอใจอย่างมาก แต่ค่า b และค่า t ติดลบ นัน่หมายความว่าด้านผลิตภัณฑท์ี่มีการออกแบบที่
หลากหลายกลุ่ม เช่น เครื่องประดบัหญิง เครื่องประดบัชาย เครื่องประดบัเด็ก จากผลิตภณัฑ์มากมายท าใหผู้ ้บรโิภค
เกิดความรูส้กึว่าไม่คุม้ค่า ไม่สามารถใช้ประโยชน์หรอืสวมใส่ไดม้ากกว่า 1 คน เช่น สรอ้ยคอก็ควรก็ใส่ไดท้ัง้หญิงและ
ชาย หรอืเด็ก ด้านราคามีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภาพของสินค้า มีการติดป้ายราคาชัดเจนทุกชิ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ วิมลมาศ บวัเพชร (2556) ศึกษาเรื่องปจัจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ทีม่ีอทิธิพลต่อ
ความภกัดตี่อแบรนด ์"เทสโก้ โลตสั" ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า 
Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ 
0.05 มรีะดบัความพงึพอใจอย่างมากทีสุ่ด และระดบัมากตามมา เน่ืองจากรา้นเครื่องประดบัเพชร Jubilee Diamond 
(ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ตัง้อยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าทัว่ประเทศไทย ตัง้อยู่ในทีป่ลอดภยัต่อการเลือกซื้อ มช่ีองทางใหเ้ลือก
ช าระค่าสนิคา้ไดห้ลากหลายธนาคาร รวมถงึดา้นกระบวนการทางดา้นการใหบ้รกิารสอบถาม ใหผู้บ้รโิภคไดล้องสวมใส่
สนิคา้ก่อนการตดัสนิใจซื้อ มกีารรบัประกันสนิคา้เครื่องประดบัเพชรทุกชิ้น จงึใหลู้กคา้พอใจอย่างมากในสองดา้นน้ี จึง
ท าให้เกิดการกลับมาซื้อซ ้าอีกครัง้และสามารถน าไปบอกเล่าให้ผู ้บริโภคท่านอื่นๆได้ฟงัถึงร้านเครื่องประดับเพชร 
Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของวมิลมาศ บวัเพชร (2556) ศึกษาเรื่องปจัจยัดา้นการ
จดัการลูกคา้สมัพนัธท์ีม่อีทิธพิลต่อความภกัดตี่อแบรนด ์"เทสโก้ โลตสั" ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความพึงพอใจด้านส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากร ไม่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า Jubilee 
Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ของพนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
มีระดับความพึงพอใจอย่างมากที่สุดและระดับมากตามมา เน่ืองจากมีการโฆษณาที่หลากหลายช่องทาง เช่น 
Facebook, Instagram และ website ของบริษัท www.jubileediamond.com เมื่อซื้อ 1 ชิ้น แถมฟรี 1 ชิ้น มีจัดงาน
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แสดงสินค้าลดราคาสูงสุด 50% ในงาน MID YEAR EXPO 2018 และด้านพนักงานขายมีความรู้ความเข้าใจใน
เครื่องประดบัเพชร แต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ย มคีวามกระตอืรอืรน้ มบีุคลิกภาพดูน่าเชื่อถอื พนักงานมคีวามระวงัในการ
ใหบ้รกิาร ทัง้หมดน้ีท าใหลู้กคา้เกิดความพงึพอใจในกระบวนการการใหบ้รกิารรวมถงึพงึพอใจในดา้นการจดัโปรโมชัน่
ลดราคาสนิคา้แถมยงัสามารถรูดจ่ายสนิคา้ไดท้างบตัรเคดติอกีดว้ย  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านประชากรศาสตร์ ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 31 -40 ปี สถานะภาพ
สมรส/อยู่ดว้ยกัน มีระดับการศึกษาปรญิญาตรี และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001  – 60,000 บาทขึ้นไป เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ซื้อและเคยซื้อเครื่องประดับเพชร Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) มากที่สุด เพราะเป็นกลุ่มที่มี
ความสามารถในการซื้อสนิค้าฟุ่มเฟือย และอยู่ในช่วงอายุและรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่มีความเหมาะสม เช่น การให้
ความส าคญักับเครื่องประดบัเพชรว่าเป็นจุดเริม่ตน้ตวัแทนแห่งความรกัหรอืชีวติคู่ 

2. ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจภาพลักษณ์ด้านคุณสมบัติ ดา้นคุณค่า              
ด้านบุคลิกภาพ มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า Jubilee Diamond (ยูบิลลี่  ไดมอนด์) แต่ในทางกลับกัน 
ภาพลักษณ์ดา้นคุณประโยชน์ไม่มีอิทธพิลต่อความภักดีต่อตราสนิค้า Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) เพราะ
ผูบ้รโิภคไม่ไดมุ่้งเน้นว่าการบรกิารของทางรา้นจะตอ้งรวดเรว็ เพราะว่าเครื่องประดบัเพชรมีราคาค่อนขา้งสูง จงึตอ้งใช้
เวลาในการคดัเลือกลองสวมใส่ จนกว่าจะเกิดความพงึพอใจและเกิดการตัดสนิใจซื้อในขัน้ตอนสุดทา้ย ส่วนดา้นความ
ทนทานต่อการใช้งานและด้านความถูกต้องของน ้ าหนักทองค าและเพชรนั้น เป็นสิง่ที่ทางร้านเครื่องประดับเพชร 
Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) ได้มีการค านึงถึงที่ดีอยู่แล้วตัง้แต่ขัน้ตอนการผลิตจนเป็นงานส าเร็จออกมา
วางขาย ผู ้บริโภคจึงไม่ได้สนใจมากนักเพราะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมารับประกันคุณภาพอยู่แล้ว จึงไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งไปการนัตรกีับผูบ้รโิภคท่านอื่นๆ หรอืเถยีงแทนท่านอื่นๆ 

3. ด้านความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา                
ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ทัง้หมดน้ีมอีิทธติ่อความภกัดีต่อตรา
สนิคา้ Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด)์ ส่วนความพงึพอใจดา้นส่งเสรมิการตลาดและดา้นบุคลากร ไม่มอีทิธพิลต่อ
ความภกัดตี่อตราสินค้า Jubilee Diamond (ยูบลิลี่ ไดมอนด์) เน่ืองจากมีจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้มากมายหลาย
เทศกาล เช่น ลดราคาวนัแม่แห่งชาต ิวันวาเลนไทม ์วนัปีใหม่ และซื้อ 1 ฟร ี1 เหล่าน้ีท าใหผู้บ้รโิภคไม่รูส้กึตื่นเตน้กับ
การลดราคาสนิค้าและเข้าใจว่าทางรา้นเครื่องประดับเพชรมีการลดราคาอยู่เรื่อยๆ รวมถึงด้านบุคลากรที่มีความรู้  
ความเข้าใจในเครื่องประดบัเพชร ความกระตอืรือรน้ในการขาย บุคลิกดน่ีาเชื่อถอื ไม่มผีลต่อความภกัดตี่อตราสนิค้า               
มากเท่าไรนัก 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับน้ีส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร.อินทกะ พิริยะกุล 
อาจารย์ที่ป รึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์  พรมสิทธิ ์อาจารย์ ดร.วรินร าไพ รุ่งเรืองจิตต์ และ                          
รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ขันธนภา ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของ
แบบสอบถามและเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่อง 
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อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าวจิัยฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ ผู ้วจิัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพ            
เป็นอย่างสูงมา ณ ทีน้ี่  
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