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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรูต้ ราสินค้าแสนสิรผิ ่านเอ็นเตอร์เท
นเม้นท์มาร์เก็ตติง้ (Entertainment Marketing) ของคนวัยทางาน ทีอ่ าศัยอยูก่ รุงเทพมหานคร
และมีประสบการณ์รว่ มกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ โดยเก็บข้อมูลจานวน 200 ตัวอย่าง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย่ เพื่ออธิบายลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง และผล
การศึกษาในลักษณะของการบรรยายายเชิงพรรณ
ผลการศึกษาจากเอกสารต่างๆ ของแสนสิรใิ นการส่งเสริมการรับรูต้ ราสินค้าผ่านผ่าน
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์มาร์เก็ตติง้ (Entertainment Marketing) ใน 7 รูปแบบ ได้แก่ ภาพยนตร์
เรือ่ งรักเจ็ดปีดเี จ็ดหน ,เพลงชุดพิเศษ LoveinspiresLove by Sansiri จากศิลปินนักร้องค่าย
Love Is ,Mini concert LoveinspiresLove by Sansiri ,แสนสิรเิ ว็ปไซด์ ,FB Fan Page ,Mobile
Application Home Inspired by Sansiri และกิจกรรมที่ แสนสิรเิ ล้าจน์ ไลฟ์สไตล์สเปซ สยาม
พารากอน Self-Exclusive Workshop พบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน 25,000 – 45,000 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มอี าชีพธุรกิจส่วนตัว สถานภาพโสด
และปจั จุบนั มีทพ่ี กั อาศัยทีไ่ ม่ใช่บา้ นของ
2. กลุ่มตัวอย่างรับรูต้ ราสินค้าของบ้านจัดสรร อันดับ 1 คือ บริษทั พฤกษาเรียลเอสเตท
อันดับที่ 2 คือ บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ และอันดับที่ 3 คือ คลอลิตเ้ี ฮ้าส์ และสามารถจดจา
สัญลักษณ์ตราสินค้าของบ้านจัดสรร พบว่า อันดับที่ 1 คือ แสนสิร ิ อันดับที่ 2 พฤกษาเรียล
เอสเตท อันดับที่ 3 คือ แลนด์แอนด์เฮาส์

จ

3. การระลึกถึงแสนสิรจิ ากโครงการแสนสิรขิ องผูบ้ ริโภค จากกลุ่มตัวอย่างสามารถจัด
อันดับ ได้ดงั นี้ อันดับที่ 1 บ้านเดีย่ ว อันดับที่ 2 ทาวน์-โฮม อันดับที่ 3 เป็นคอนโดมิเนียม
4. ความสัมพันธ์ของผูบ้ ริโภคทีเ่ กีย่ วข้องกับแสนสิร ิ เห็นว่า แสนสิรเิ ป็ นแบรนด์ทม่ี ี
คุณภาพ มีสงั คมทีด่ มี คี ุณภาพ เป็ นบริษทั บ้านจัดสรรทีด่ ูแลห่วงใยลูกบ้านและกลุ่มเป้าหมาย
และเป็นแบรนด์สาหรับคนรุ่นใหม่ โดยผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มคี วามเห็นทีจ่ ะแนะนาแสนสิรใิ ห้เพื่อน
หรือบุคคลทีร่ จู้ กั และต้องการหาซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย เพราะแสนสิรเิ ป็ นแบรนด์ทม่ี คี ุณภาพดี มีสงั คมที่
ดี ทาเลทีต่ งั ้ เหมาะสม และราคาทีเ่ หมาะสม
5. การแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ พบว่า กิจกรรมบันเทิงทีม่ ี
ผูเ้ ข้าร่วมและให้ความสนใจ คือ ภาพยนตร์ เรือ่ งรักเจ็ดปีดเี จ็ดหนมากทีส่ ุด ในภาพรวมระดับ
ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมด้านความรูส้ กึ ต่อกิจกรรมแสนสิร ิ อยูใ่ นระดับชอบมาก

ฉ

กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้ราด้วยตนเองเป็ นงานที่นักศึกษาได้มโี อกาสใช้ความรูค้ วามเข้าใจใน
เนื้อ หาที่ไ ด้ทาการศึกษามาตลอดหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิจริง โดยจะก่อ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรฯ ในอนาคต
ผลการศึกษานี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากคณาจารย์
ทุกท่าน รวมทัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษา คือ ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์ ทีเ่ สียสละเวลาในการแนะนา และ
ให้คาปรึกษา ตลอดจนการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมทัง้ ช่วยหาแนวทางในการแก้ไข
ปญั หาต่างๆ เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าฉบับนี้สาเร็จลงอย่างมีคุณภาพมากทีส่ ุด
ขอขอบคุณ บริษทั แสนสิร ิ จากัด (มหาชน) เป็ นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุ นข้อมูล
ด้านต่างๆ เพื่อการค้นคว้า จึงเป็นผลทีท่ าให้งานศึกษาครัง้ นี้สาเร็จเป็นอย่างดี
ขอขอบคุณครอบครัวของข้าพเจ้าทีไ่ ด้ให้กาลังใจเสมอมา ขอขอบคุณพีๆ่ และ
เพื่อนนักศึกษาปริญญาโททุกท่าน ทีไ่ ด้ให้กาลังใจและความช่วยเหลือมาโดยตลอด
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บทที่ 1
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
บ้าน คือ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของมวลมนุษย์ชาติทุกเชือ้ ชาติและเผ่าพันธุ์ ทีม่ ลี กั ษณะผิดแปลกแตกต่างไป
ตาม วัฒนธรรม ค่านิยม และสภาพภูมอิ ากาศ ทุกผูค้ นในทุกมุมโลกต้องการมีบ้านสักหลังไว้พกั ผ่อน
หลังจากจบภารกิจหน้าที่ การงานทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ นแต่ละวัน
บ้าน (Home) คือ ครอบครัวทีถ่ ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รนุ่ ให้ความรัก ให้ความอบอุ่นทัง้ กาย
และใจ บ้านของแต่ละบุคคลแตกต่างไปตามความสามารถของการสร้างรายได้ หลากหลายรูปแบบ และ
มากมายหลายขนาดตามความต้องการของผูอ้ ยูอ่ าศัย
บ้าน คือ ความต้องการพืน้ ฐานอย่างหนึ่ง ตามทฤษฎี Hierarchy of need ของ Maslow ผูค้ น
มากมายทุ่มเททัง้ ชีวติ หาเงิน เพื่อซือ้ และให้ได้ซง่ึ บ้านของตนเอง บ้านจึงเป็นความรัก ความผูกพันอย่าง
แนบแน่ น กับคนในทุกสังคม
ในปจั จุบนั บุคคลทัวไปที
่ ม่ คี วามต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็ นของตัวเองมีทางเลือกทีห่ ลากหลายขึน้
เนื่องจากบริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจบ้านพร้อมขาย หรือทีเ่ รียกว่าบ้านจัดสรร มีมากรายในปจั จุบนั มีบริษทั หน้า
ใหม่เข้ามาเป็นผูเ้ ล่นรายใหม่ในตลาดมากขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค ในปจั จุบนั บริษทั
บ้านจัดสรรทีม่ สี ่วนแบ่งตลาดสูงสุดเรียงสามลาดับได้แก่
1. บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
2. บริษทั แสนสิร ิ จากัด (มหาชน)
3. บริษทั แลนด์แอนเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
จากเหตุการณ์มหาอุทุกภัยในปี พ.ศ.2554 ทีผ่ ่านมาทาให้ผบู้ ริโภคยกเลิกการจองและการซื้อบ้าน
ในเขตอุทุกภัย ทาให้ยอดรับรูร้ ายได้ของบริษทั อสังหาริมทรัพย์หลายบริษทั ลดลงเป็นจานวนมาก และ
ผูบ้ ริโภคเปลีย่ นความสนใจในการซือ้ บ้านไปซือ้ คอนโดมิเนี่ยมแทน ทาให้ยอดจองและยอดซือ้ คอนโดโต
ขึน้ อย่างก้าวกระโดด เมือ่ เทียบกับปีทผ่ี ่านมา ประกอบกับนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐในโครงการบ้าน
หลังแรก ซึง่ สนับสนุ นให้ผบู้ ริโภคมีบา้ นเป็ นของตัวเอง ทัง้ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยทีส่ ามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามทีภ่ าครัฐกาหนด สองเหตุผล
หลักทีท่ าให้ผนู้ าตลาดบ้านจัดสรรอันดับสองอย่างแสนสิร ิ และเป็นผูน้ าตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยอันดับหนึ่งในตลาด
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คอนโดมีเนี่ยม มียอดรับรูก้ ารจองเพิม่ ขึน้ เป็นจานวนมาก จนสามารถท้าชิงผูน้ าตลาดบ้านจัดสรรอันดับ
หนึ่งอย่างบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ได้ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 23 กรกฎาคม 2555)
แสนสิรนิ นั ้ เดิมทีกาหนดกลุ่มเป้าหมายเป็ น กลุ่มทีม่ รี ายได้สงู แต่ในปีน้แี สนสิรขิ ยายกลุ่มเป้าหมาย
ให้กว้างขึน้ โดยปรับขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่เริม่ ต้นทีช่ นชัน้ กลางทีม่ รี ายได้พอประมาณออกแบบบ้านและ
คอนโดมิเนี่ยมให้สอดคล้องกับผูม้ รี ายได้ระดับกลาง โดยทีม่ รี าคาขายต่อยูนิตเริม่ ต้นตัง้ แต่ 1.2 ล้านบาท
จนถึงบ้านและคอนโดระดับหรูทม่ี รี าคาตัง้ แต่ 25 ล้านบาทขึน้ ไป รวมทัง้ เปลีย่ นกลยุทธ์การสื่อสารใหม่
จากเดิมทีเ่ คยใช้เพียง sales promotion และ personal selling เป็นกลยุทธ์หลักในการส่งเสริมการขาย มา
ใช้กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า Brand Equity
เนื่องด้วยแสนสิรมิ เี ป้าหมายทีจ่ ะก้าวขึน้ ไปสู่ตาแหน่งอันดับหนึ่งของตลาดบ้านจัดสรรให้ได้ การ
เดินไปสู่เป้าหมายดังกล่าวแสนสิรไิ ด้วางกลยุทธ์ไว้ว่าจะต้องมีการลงทุน พัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยทีค่ รอบคลุมทุก
ส่วนแบ่งตลาด จากเดิมทีเ่ น้นตลาดระดับกลาง - บนเป็ นหลัก ทัง้ นี้สงิ่ หนึ่งทีจ่ ะมารองรับการก้าวขึน้ ไปเป็ น
เจ้าตลาดได้จะต้องมาจากการสร้างแบรนด์ให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ใกล้ชดิ และยอมรับ เมือ่ นึกถึงทีอ่ ยูอ่ าศัย แสนสิร ิ
ก็จะเป็ น Top of Mind หรือแบรนด์อนั ดับแรกในใจทีต่ ดั สินใจเลือก (ASTV ผูจ้ ดั การรายสัปดาห์22
มีนาคม 2553)
ด้วยจุดหมายของแสนสิร ิ ทีต่ อ้ งการเป็นแบรนด์ในใจผูบ้ ริโภคนัน้ ผูเ้ ขียนจึงได้ศกึ ษาและเก็บ
ข้อมูลการสร้างแบรนด์แสนสริ จากบทความเชิงการวิเคราะห์ตลาดและการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารแสนสิรใิ น
นิตยสารออนไลน์ต่างๆ ทาให้ทราบถึงวิสยั ทัศน์ตราสินค้า (Brand Vision) และตาแหน่งตราสินค้า (Brand
Position) ของแสนสิร ิ ดังนี้
วิสยั ทัศน์ตราสินค้า (Brand Vision) ของแสนสิร ิ คือ ผูน้ าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร
ของไทยทัง้ ทางธุรกิจและแนวความคิด ด้วยความมุง่ มันที
่ จ่ ะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ เพื่อมอบ
ความพึงพอใจทีเ่ หนือกว่าให้กบั ลูกค้า รักษาความสัมพันธ์ทย่ี งยื
ั ่ นระหว่างแสนสิร ิ พันธมิตรทางธุรกิจ และ
ชุมชน รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ตาแหน่งตราสินค้า (Brand Position) ของแสนสิร ิ คือ สังคมคุณภาพทีอ่ บอุ่นและแตกต่าง
ตอบสนองทุกรูปแบบการใช้ชวี ติ ทีท่ นั สมัยอย่างมีรสนิยมของคนทุกวัย
การกาหนดตาแหน่ง (Positioning) ของแสนสิรๆิ มีจดุ ประสงค์ทจ่ี ะกาหนดการสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายให้ชดั เจน เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย และเพื่อสร้างพันธะสัญญาให้กบั กลุ่มเป้าหมาย ในการกาหนดการสื่อสาร Brand ไปยัง
ผูบ้ ริโภคนัน้ จึงได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ของแสนสิร ิ ตามแนวคิด Brand Strategy ของ Dentsu เพื่อแสดง
ให้ทราบถึงคุณค่าของ แบรนด์ในมิตติ ่างๆ ทัง้ ด้านทีจ่ บั ต้องได้ (Tangible Value) และ ด้านทีจ่ บั ต้อง
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ไม่ได้ (Intangible) ทีแ่ สนสิรใิ ช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสารแบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมายดังภาพ
ด้านล่าง

แผนภำพที่ 1.1 Component of Sansiri in Dentsu Honeycomb Brand Building Platform
จากแผนภาพที่ 1 สามารถอธิบายองค์ประกอบของ แบรนด์ได้ดงั นี้
1. Best of Authority คือ สิง่ ทีแ่ บรนด์เป็ นอยูจ่ ริงในทีน่ ้แี สนสิร ิ เป็นบริษทั ทีด่ าเนินการโดย
คนไทยโดยมีความเชื่อมโยงธุรกิจกับกลุ่มเงินทุนขนาดใหญ่คอื ธนาคารกสิกรไทยแสดงให้เห็นถึง
ความมันคงที
่
ผ่ บู้ ริโภคสามารถเชื่อถือได้
2. Functional Benefit คือ การทีแ่ สนสิรอิ อกพัฒนาบ้านและดอนโดมิเนี่ยมให้ตอบสนองการ
ใช้ชวี ติ ของคนรุน่ ใหม่โดยจะเห็นได้ชดั เจนจากการออกแบบคอนโดมิเนี่ยมทีม่ พี น้ื ทีใ่ ช้สอยขนาดเล็ก
ให้ตอบสนองต่อการใช้ชวี ติ ของคนรุน่ ใหม่ได้ โดยเปลี่ยน ฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งานจากห้องนังเล่
่ นเป็ นห้อง
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นอน ใน campaign transformer หรือ การออกแบบบ้านทีม่ พี ้นื ทีใ่ ช้งานตอบสนอง passion ของ
ผูบ้ ริโภคทีแ่ ตกต่างกันได้อย่างลงตัว
3. Idea Customer Image คือ สิง่ ทีผ่ บู้ ริโภครับรูห้ รือคือภาพลักษณ์ของแบรนด์ทผ่ี บู้ ริโภค
รับรูว้ ่า แสนสิรเิ ป็ น แบรนด์ทท่ี นั สมัย มีรสนิยมและมีราคาสูง
4. Personality คือ บุคลิกภาพของแสนสิร ิ สื่อสารไปยังผูบ้ ริโภค หากเทียบว่าแสนสิร ิ คือ
บุคคลคนหนึ่ง แสนสิรเิ ป็นคนทีม่ คี วามอบอุ่น เป็ นคนทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ แตกต่างและมีรสนิยมดี
5. Emotional Benefits คือ คุณค่าอารมณ์ของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อแสนสิร ิ แสนสิรสิ ะท้อนภาพ
ของครอบครัวทีอ่ บอุ่น ทาให้ผบู้ ริโภคมีแรงบันดาลทีจ่ ะมีครอบครัวทีอ่ บอุ่นอาศัยอยู่ในบ้านแสนสิร ิ
และให้ความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้อยูอ่ าศัยในบ้านแสนสิร ิ
6. Symbol ในทีน่ ้ี คือ ตราสินค้าของแสนสิรซิ ง่ึ เป็น Brand Identity ทีผ่ บู้ ริโภครับรูแ้ ละจาได้
ง่ายทีส่ ุด แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว Symbol เป็นส่วนหนึ่งของ Identity ทัง้ หมด ทัง้ ด้านทีจ่ บั ต้องได้และ
ไม่ได้ของแสนสิรใิ นทีน่ ้ที เ่ี ห็นได้เด่นชัด คือ สี แสนสิรเิ ลือกใช้สนี ้าเงินเข้มในการทาการสื่อสาร
แบรนด์
7. Core Value คือ คุณค่าหลักของแสนสิรทิ ส่ี ่งมอบให้กบั ผูบ้ ริโภค คือ ความรัก ความ
อบอุ่น คุณภาพชีวติ ทีด่ ี สังคมสร้างสรรค์ ทีส่ วยงาม แสนสิรสิ ่อื สารคุณค่าหลักของแบรนด์ผ่าน
campaign โฆษณาโดยใช้ ข้อความเหล่านี้ Beautiful Community, Sansiri Our House, Life
comes home และ My Passion, My World
หลายปีทผ่ี ่านมา บริษทั รับสร้างบ้านจัดสรรแข่งขันการสร้างยอดขายจากทาเลทีต่ งั ้ ที่
ได้เปรียบเช่น โครงการติดการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ทัง้ รถไฟฟ้าบีทเี อสและรถไฟใต้ดนิ เอ็มอาร์ที
หรือพืน้ ทีโ่ ครงการทีอ่ ยูใ่ กล้ทางด่วนเพื่อสะดวกในการสัญจรไปยังจุดหมายปลายทาง รวมถึง
โปรโมชัน่ การลดราคาและแจกของทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของการตกแต่งทีอ่ ยูอ่ าศัย ทาให้เกิดการ
แข่งขันในเรือ่ งของราคาขึน้ อย่างรุนแรง เมือ่ ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์เรือ่ งของราคามาเป็น
จุดขาย แสนสิรจิ งึ สร้างความแตกต่างด้วยกลยุทธ์การสร้างตราสินค้า และใช้การตลาดความบันเทิง
Entertainment Marketing มาเป็ นเครือ่ งมือในการสื่อสารแบรนด์ไปยังผูบ้ ริโภคเพื่อสร้างการรับรู้
ความชอบ ความใกล้ชดิ และความเชื่อมโยงให้เกิดขึน้ กับแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย โดยผนวก
แนวคิด Emotional Marketing เข้ากับ Entertainment Marketing เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมในกิจกรรมบันเทิงต่างๆ ทีแ่ สนสิรจิ ดั ขึน้ สอดแทรก identity ของ brand และข้อความทีต่ อ้ งการ
สื่อสารเข้าไปในเนื้อหาความบันเทิงนัน้ และส่งไปยังผูบ้ ริโภคทาให้ผบู้ ริโภคสร้างภาพในใจของแสน
สิรขิ น้ึ จาก Brand Identity ทัง้ หมดของแสนสิร ิ ดังภาพจาลองการด้านล่าง
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แผนภำพที่ 1.2 Sansiri Brand Communication Framework
Entertainment Marketing คือ กลยุทธ์การตลาดทีใ่ ช้การบันเทิงเป็นเครือ่ งมือสื่อสารทางการ
ตลาด เป็นกลยุทธ์หนึ่งทีน่ ับว่าเป็นเครือ่ งมือทางการตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากเนื่องจากคนไทยคุน้ เคย
กับการบันเทิงในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น คอนเสิรต์ ตลก ลิเก หมอลา หรืองานศิลปะต่างๆ
ปจั จุบนั ความบันเทิงมีความหลากหลายมากขึน้ เนื่องจากช่องทางการสื่อสารทีพ่ ฒ
ั นาอย่างรวดเร็ว
สื่ออินเตอร์เน็ตคือเครือ่ งมือการสื่อสารใหม่ทน่ี าเสนอการสื่อสารในรูแบบทัง้ ไปและกลับทาให้ผเู้ สพสื่อ
อินเตอร์เน็ตเพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว อินเตอร์เน็ตให้ความบันเทิงได้ทงั ้ ภาพและเสียงและยังเปิดโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ทแ่ี ต่ละบริษทั นาเสนอได้ รูปแบบหลักๆของความบันเทิง
ได้แก่ ภาพยนตร์ มิวสิควีดโี อ วีดโี อคลิป ไวรัลคลิป เกมส์ แอฟพิเคชัน่ และ โซเชี่ยลเน็ตเวิรค์ เช่น Face
Book และ YouTube เป็นต้น ดังนัน้ กลยุทธ์การตลาดผ่านความบันเทิงจึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการ
สื่อสารตราสินค้าทีแ่ สนสิรนิ ามาใช้ส่อื สารกับกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายของแสนสิร ิ คือ คนในวัยทางานทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 24 - 49 ปี เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมและ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของแสนสิรทิ แ่ี สนสิรใิ ช้ในการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนี้ได้แก่
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1. ภาพยนตร์
2. เพลง
3. Mini Concerts
4. Website
5. Social networks
6. Mobile Applications
7. Sansiri Lounge
1. ภาพยนตร์ แสนสิรริ ว่ มมือกับผูผ้ ลิตรายใหญ่ทม่ี ชี ่อื เสียง คือบริษทั GTH ผลิตภาพยนตร์เรือ่ ง
รัก 7 ปี ดี 7 หน โดยชื่อเรือ่ งมีความสอดคล้องกับ การครบรอบเจ็ดปีของบริษทั GTH ในภาพยนตร์เรือ่ งนี้
วางเนื้อเรือ่ งจากความเชื่อทีว่ ่าในรอบเจ็ดปีจะมีความรักเกิดขึน้ หนึ่งครัง้ รัก 7 ปี ดี 7 หน ประกอบไปด้วย
หนังสัน้ สามตอน ซึง่ ความน่ าสนใจของแต่ละตอนอยูท่ ผ่ี แู้ สดงนายอดนิยมทัง้ ชายและหญิงทีอ่ ยูใ่ นกระแส
มาถ่ายทอดเรือ่ งราวความรักผ่าน บรรยากาศของการใช้ชวี ติ อยูใ่ นโครงการบ้านจัดสรรของแสนสิร ิ
กลุ่มเป้าหมายของหนังเรือ่ งนี้คอื วัยรุน่ และคนวัยทางาน ซึง่ เป็ นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมาย
ของแสนสิร ิ ภาพยนตร์เรือ่ งนี้จงึ เป็ นเครือ่ งมือทีแ่ สนสิรใิ ช้ส่อื สารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด แสน
สิรจิ ดั งานเปิดฉายภาพยนตร์เรือ่ งนี้อย่างเป็ นทางการ โดยจัดให้มกี ารฉายภาพยนตร์ ในรอบสื่อและรอบ
บุคคลทัวไปที
่ ส่ นใจได้ชมภาพยนตร์ฟรี ทัง้ ในกรุงเทพและต่างจังหวัดทีแ่ สนสิรเิ ปิดขายโครงการ โดย
มุง่ หวังให้กลุ่มเป้าหมายได้รบั รูถ้ งึ บรรยากาศการใช้ชวี ติ อยูใ่ นของโครงการบ้านแสนสิร ิ ผ่านตัวละครใน
หนังและเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รบั รูค้ ุณภาพของแสนสิรใิ นส่วนทีจ่ บั ต้องไม่ได้นนั ่ คือ ความสุขทีไ่ ด้อาศัย
อยูใ่ นบ้านแสนสิร ิ แสนสิรเิ ชิญนักแสดงหญิงชื่อดังจากภาพยนตร์เรือ่ งนี้ ไปร่วมเปิดตัว Campaign My
passion my world โดยแสดงให้เห็นถึง functional benefit ของบ้านแสนสิรสิ ามารถตอบสนอง
Passion ของนักแสดงหญิงคนนี้ได้
2. เพลง ปี2553 - 2554 แสนสิรไิ ด้เลือกและร่วมมือกับบริษทั love is ผลิตอัลบัม้ เพลงเฉพาะกิจ
ขึน้ โดยมี บอย โกสิยพงษ์ โปรดิวส์เซอร์มอื หนึ่งเขียนและแต่งเพลงให้กบั แสนสิร ิ ส่วนหนึ่งบันทึกลง CD
เพื่อ มอบให้กบั ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรวมถึงมอบให้กบั ลูกค้าของแสนสิร ิ และสร้างแสนสิรชิ าเนลใน
YouTube ซึง่ เป็ น Social Mediaเพื่อ upload Music VDO สู่กลุ่มเป้าหมายหลักให้เกิดการ share และรับรู้
ต่อตราสินค้าแสนสิร ิ
“ในปีน้แี สนสิรไิ ด้เปิดตัวแนวคิดในการทาตลาดภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Iconic of Living” โดยเน้น
การสื่อสารเรือ่ ง Emotional Benefit กับลูกค้า บอกต่อถึงความคุม้ ค่าของการเลือกแบรนด์แสนสิรมิ ากกว่า
Functional Benefit เหมือนในอดีต” (ผูจ้ ดั การ 360° รายสัปดาห์ 22 มีนาคม 2553)
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ปี 2555 นี้ แสนสิรจิ บั มือกับ GMM Grammy ผลิตเพลงอัลบัม้ พิเศษเตรียมส่งมอบให้กบั
กลุ่มเป้าหมายและลูกค้าหลักเหมือนในปีทผ่ี ่านมา โดยมองว่ากลุ่มลูกค้าหลักของ GMM Grammy มีความ
หลากหลาย และมีอยู่เป็ นจานวนมากและกลุ่มเป้าหมายหลักของ GMM Grammy เป็นกลุ่มเดียวกับ
กลุ่มเป้าหมายหลักของแสนสิร ิ
3. Mini Concert เป็นการจัด concert หลังจากทีม่ กี ารส่งมอบเพลงสู่กลุ่มเป้าหมายในช่องทาง
ต่างๆ แล้ว แสนสิรจิ ดั Mini Concert เพื่อเป็นการสร้าง Brand Associate ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ
เชื่อมโยงประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับตราสินค้าได้พบกับกิจกรรมความสุขทีช่ ายหาดหัวหิน กับศิลปินดัง
มากมาย เช่น เบน ชลาทิศ และบอย โกสิยพงศ์ พร้อมกิจกรรมต่างๆ อีกหลากหลาย (กรุงเทพธุรกิจ
มีนาคม 2553)
4. เว็ปไซด์ sansiri.com “ด้วยความเป็ นแบรนด์รอง ทีต่ อ้ งแข่งขันกับเบอร์ 1 ทีม่ าก่อนหน้านี้ ทา
ให้แสนสิรเิ ลือกทีจ่ ะพูดในบุคลิกทีแ่ ตกต่าง และ Digital Marketing ก็เป็นสื่อทางเลือกทีช่ ่วยเสริม
ยุทธศาสตร์น้ไี ด้ ตัง้ แต่เว็บไซต์ sansiri.com ทีเ่ ปิดใช้มากว่าสิบปี ต่อเนื่องมาถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่าง Facebook และล่าสุด Twitter ทีผ่ ่านมา เว็บไซต์ sansiri.com มีผใู้ ช้เพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง ปี 2550 จาก
300,000 ราย หน้าเว็บถูกเปิดราว 2 ล้านครัง้ )Page view ในปี 2551 มีผใู้ ช้เพิม่ ขึน้ เป็นเกือบ 400,000
ราย หน้าเว็บถูกเปิดราว 3 ล้านครัง้ Page view และปีน้ี 2552 แสนสิรติ งั ้ เป้าไว้ 700,000 รายกับยอด
Page view 5 ล้านหน้า” (สมคิด เอนกทวีผล กันยายน 2552)
ในปจั จุบนั เว็ปไซด์ www.sansiri.com เปิดตัว campaign “my passion my world” เป็นลักษณะ
ของการเล่นเกมส์บนเว็ปไซด์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เลือกว่า passion ในตัวผูเ้ ล่นคืออะไร และแสนสิร ิ
ตอบสนอง passion ของผูเ้ ล่นได้อย่างไร เป็นการสร้าง Brand Knowledge เพื่อให้รบั ทราบถึง Functional
Benefit ของแสนสิรทิ ส่ี ามารตอบสนอง Passion ต่อความต้องการทีแ่ ตกต่างของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างลง
ตัว
5. Facebook fan page แสนสิรสิ ร้าง Facebook Fan page เพื่อใช้เป็นข่องทางการสื่อสารสู่
กลุ่มเป้าหมายหลัก เป็ นการสร้างชุมชนเสมือนจริงใน concept “Beautiful Community” คิดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมาเป็ นสมาชิก แจกผลิตภัณฑ์ของแสนสิร ิ เช่น เพลง และแจกบัตรชมภาพยนตร์
และบัตรชม Mini Concert ต่างๆ ทีแ่ สนสิรจิ ดั ขึน้ เพื่อสร้างBrand Engagement และการรับรูต้ ราสินค้า
แสนสิร ิ ณ ปจั จุบนั Sansiri FB fan page มีfanทัง้ หมด 54,948 คน มี Fan เข้ามาทากิจกรรมต่างๆ ใน
fan page ณ เดือนปจั จุบนั 1,754 ครัง้
6. Twitter แสนสิรใิ ช้เป็ นช่องทางในการส่งข่าวทัง้ ข่าวเกี่ยวกับแสนสิรเิ อง และข่าวทัวไป
่ รวมถึง
ข่าวบันเทิงเพื่อขับผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายหรือผูต้ ดิ ตามไปร่วมกิจกรรมที่ Sansiri FB fan page และเป็น
การสร้างการรับรูแ้ ละสร้าง Brand Image ให้กบั แสนสิร ิ
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7. “แสนสิรเิ ข้าสู่โลกของการใช้แอพพิเคชันบนสมาร์
่
ทโฟน เมือ่ 3 ปีทแ่ี ล้วกับแอพพิเคชัน่ Layer
ซึง่ เป็นแอพฯ พัฒนาบนโอเอสแอนดรอยด์ แม้จะสร้างความแปลกใหม่ให้กบั แบรนด์แสนสิรผิ ่านรูปแบบอัน
น่าตื่นใจในการค้นหาทีต่ งั ้ คอนโดมิเนียมของแสนสิร ิ แสดงผลบนหน้าจอสมาร์ทโฟนเป็นภาพ 3 มิติ แต่
เวลานัน้ ทัง้ สมาร์ทโฟนและเครือข่าย 3 จีกย็ งั ไม่พร้อม แอพฯ จึงไม่เป็ นทีน่ ิยม แสนสิรจิ งึ เปลีย่ นมาพัฒนา
แอพฯ ในไอโฟน รองรับกับลูกบ้านของแสนสิรทิ ก่ี ว่า 60%”
(ไพเราะ เลิศวิราม 22 มีนาคม 2555)
แสนสิรพิ ฒ
ั นา Mobile Application มาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเลือกพัฒนาบน IOSเพื่อรองรับผูใ้ ช้งาน
iPhone, iPad, iPods โดยสร้างเป็ น gallery รวบรวมภาพการตกแต่งบ้านเพื่อให้ผบู้ ริโภคสามารถใช้
ตกแต่งบ้านในฝนั ใช้เป็ นการสร้างแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านให้กบั กลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็ นการสร้าง
Brand Image ทีแ่ ตกต่างให้กบั แสนสิร ิ
ยอดดาวน์โหลดแอพฯ ของแสนสิร ิ
App
Home inspired by Sansiri
Sansiri Life Comes Home
Sansiri Family
Sansiri eBooks

ยอดดาวน์โหลด
23,760 downloads
5,568 downloads
10,440 downloads
6,428 downloads

8. Sansiri Lounge สยามพารากอน เป็ นไลฟ์สไตล์สเปซของแสนสิรใิ ห้บริการ การยืมหนังสือ
ให้บริการเรือ่ งเครือ่ งดื่มทีค่ ดั สรรแล้ว และให้บริการสินค้าเกีย่ วกับ Aroma Therapy และชุดเครือ่ งนอน
ภายใต้ตราสินค้าแสนสิรแิ ละใช้เป็นสถานทีจ่ ดั กิจกรรมต่างๆ ของแสนสิรเิ พื่อเป็นการบริหารประสบการณ์
ให้กบั กลุ่มเป้าหมายแสนสิรใิ ห้แตกต่างจากสินค้าในอุตสาหกรรมเดียวกัน ล่าสุดเปิ ดแสนสิร ิ ฮอลิเดย์
เลานจ์ ไลฟ์สไตล์สเปซแห่งทีส่ อง ทีเ่ มืองตากอากาศยอดนิยม อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรขี นั ธ์.เล้านท์แห่งนี้
ไม่ได้เป็นเพียงสถานทีใ่ ห้ลกู บ้านมารืน่ รมย์กบั สุนทรีแห่งการใช้ชวี ติ เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นสถานที่ ทีค่ รอบครัว
แสนสิรจิ ะได้รบั ประสบการณ์ความสุขมากมายจาก “แสนสิร ิ แฟมิล”่ี อาทิ การรับสิทธิพเิ ศษ voucher เพื่อ
ลิม้ รสอาหารและขนมจากร้านค้าชื่อดังของ อ หัวหินฟรี นอกจากนัน้ .ลูกบ้านแสนสิรยิ งั ได้รบั ส่วนลดพิเศษ
ในร้านอาหาร โรงแรม หรือสปาชื่อดังอีกมากมาย
ซึง่ จากการสื่อสารตราสินค้าของแสนสิรทิ งั ้ หมดนัน้ แสนสิรติ อ้ งการให้ผบู้ ริโภครับรูค้ ุณค่าตรา
สินค้าจาก Brand Identity ทัง้ ในด้าน Intangible และTangible ด้วยแนวคิด Emotional Benefit โดยกล
ยุทธ์การตลาดความบันเทิง Entertainment Marketing
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การทาวิจยั เรือ่ งนี้เป็นการศึกษาการรับรูต้ ราสินค้าแสนสิร ิ ผ่าน Entertainment Marketing ของ
คนวัยทางาน โดยศึกษาถึงการรับรูต้ ราสินค้าแสนสิร ิ ผ่าน Entertainment Marketing ว่าผูบ้ ริโภครับรู้
อย่างไร
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาการรับรูต้ ราสินค้าแสนสิรขิ องคนวัยทางาน ผ่าน Entertainment Marketing”
ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศชายและหญิงทีอ่ ยู่ในวัยทางาน อายุตงั ้ แต่ 25 - 49 ปี
มีรายได้ตงั ้ แต่ 25,000 ขึน้ ไป
2. เป็นผูท้ อ่ี าศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานครมีประสบการณ์รว่ มกับกิจกรรมทีแ่ สนสิรจิ ดั ขึน้
จานวนทัง้ สิน้ 200 ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ปใช้บริการทีแ่ สนสิรเิ ล้าจ์สยาม พารา
กอน และกิจกรรมแฟมิลเ่ี ดย์ทท่ี างแสนสิรจิ ดั ขึน้ ทีส่ านักงานขายของแต่ละโครงการ
ซึง่ กลุ่มตัวอย่างในการทาวิจยั ตามทีเ่ ลือกมาข้างต้นนัน้ เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีการกาหนดคุณสมบัตขิ องกลุ่มตัวอย่าง
ไว้ล่วงหน้าเพื่อเก็บข้อมูลให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการทาวิจยั

นิ ยำมศัพท์
ในการศึกษาครัง้ นี้ประกอบด้วยนิยามศัพท์ทส่ี าคัญๆ ทีใ่ ช้ในการทาวิจยั ดังนี้
(1) การรับรู้ หมายถึง กระบวนการทีม่ นุษย์คดั เลือก จัดระเบียบและตีความหมายสิง่ กระตุน้ ให้
ออกมาเป็นเรือ่ งราว ในทีน่ ้ีหมายถึงการรับรูต้ ราสินค้าแสนสิรใิ นด้านต่างๆต่อไปนี้คอื
- Brand Awareness หมายถึง ความตระหนักรูค้ วามสามารถในการจดจา
ตราสินค้าแสนสิรขิ องลูกค้าทีม่ โี อกาสในการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของแสนสิร ิ
- Unaware of Brand หมายถึง การทีผ่ บู้ ริโภคไม่เกิดการรับรูต้ ่อตราสินค้า
แสนสิร ิ
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- Brand recognition หมายถึง ความทรงจาระยะสัน้ ทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อแสนสิร ิ
ซึง่ กลุ่มเป้าหมายสามารถระบุช่อื แสนสิรไิ ด้จากการบอก เอกลักษณ์ หรือ
คุณสมบัตเิ ด่นทีแ่ สนสิรมิ ี
- Brand Recall หมายถึง การทีผ่ บู้ ริโภคสามารถบอกชื่อ แสนสิร ิ ได้โดย
บอก identity ของสินค้านัน้ ได้ เป็นการจดจาในระยะยาว ทีผ่ บู้ ริโภค
สามารถระลึกถึงแสนสิรไิ ด้
- Top of Mind Awareness หมายถึง การทีแ่ สนสิรเิ ป็ นแบรนด์อนั ดับหนึ่งใน
ใจผูบ้ ริโภคและผูบ้ ริโภคสามารถระบุช่อื แสนสิรเิ ป็ นอันดับแรกเมือ่ เอ่ยถึง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
(2) Brand Association หมายถึง ความเชื่อมโยง ความผูกพันกับทุกสิง่ อย่างทีบ่ ริโภคระลึก
ได้จากความทรงจาไปสู่ แสนสิร ิ และมีระดับของความทรงจามากน้อยต่างกันขึน้ อยู่กบั ผูบ้ ริโ ภคมี
ประสบการณ์กบั แสนสิรอิ ย่างไร
(3) Brand Relevance หมายถึง ความสัมพันธ์ของแสนสิรติ ่อผูบ้ ริโภค จากภายในจิตใจ คือ
อะไรทีส่ าคัญต่อชีวติ ของกลุ่มเป้าหมาย อะไรทีก่ ลุ่มเป้าหมายต้องการ อะไรทีก่ ลุ่มเป้าหมายกาลัง
มองหา, อะไรทีก่ ลุ่มเป้าหมายหวัง, อะไรทีก่ ลุ่มเป้าหมายฝนั อะไรทีก่ ลุ่มเป้าหมายแคร์, อะไรที่
กลุ่มเป้าหมายต้องการจะกาจัดทิง้
(4) Brand Differentiate หมายถึง ความแตกต่างซึง่ แสนสิรมิ จี ากคู่แข่ง ซึง่ แสนสิรมิ คี วาม
โดดเด่นเฉพาะตัวทีส่ ามารถสื่อสารให้ผบู้ ริโภครับรูไ้ ด้
(5) Brand Knowledge หมายถึง ความรูท้ ผ่ี บู้ ริโภคมีต่อแสนสิร ิ เช่น ผูบ้ ริโภครูว้ ่าแสนสิร ิ
เป็นบริษทั มหาชนดาเนินกิจการเกีย่ วกับการสร้างและขายคอนโดมิเนี่ยมคุณภาพดี มีการออกแบบที่
ทันสมัย เหมาะกับคนทางานรุ่นใหม่และมีราคาสูงเป็นต้น
(6) Brand Esteem หมายถึง การยอมรับนับถือ รวมถึงทันคติทผ่ี บู้ ริโภคมีต่อแสนสิร ิ
(7) คนวัยทางาน หมายถึง คนทีม่ ชี ่วงอายุ 25 - 49 ปี มีรายได้ตงั ้ แต่ 25,000 ขึน้ ไป
อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์รว่ มกับกิจกรรมทีแ่ สนสิรจิ ดั ขึน้
(8) Entertainment Marketing (การตลาดความบันเทิง) หมายถึง กลยุทธ์ทใ่ี ช้ความ
บันเทิงเป็ นสื่อสารทางการตลาด หมายรวมถึง Music Marketing, Sport Marketing และสื่อ (Media)
ทุกๆ สื่อและเทคโนโลยีทท่ี าหน้าทีม่ าบรรจบ (Convergence) กัน เพื่อนาส่งความบันเทิงทุกรูปแบบ
สู่กลุ่มเป้าหมายของแสนสิร ิ ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ ภาพยนตร์ เพลง Mini Concert แสนสิรเิ ว็บ
ไซด์ แสนสิร ิ Face Book fan page Twitter Mobile Application กิจกรรมบันเทิงทีแ่ สนสิรเิ ล้าจ์
สยามพารากอน และกิจกรรมบันเทิงทีห่ มู่บา้ นในโครงการต่างๆ ทีแ่ สนสิรจิ ดั ขึน้
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วิ ธีกำรศึกษำ
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้ทาการศึกษาโดยใช้เครือ่ งมือแบบสารวจความคิดเห็นในการ
เก็บรวมข้อมูล โดยสารวจความคิดเห็นของผูท้ อ่ี าศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีประสบการณ์รว่ มกับ
กิจกรรมทีแ่ สนสิรจิ ดั ขึน้
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นเพศชายและหญิงทีอ่ ยูใ่ นวัยทางาน อายุ
ตัง้ แต่ 25 - 49 ปี มีรายได้ตงั ้ แต่ 25,000 ขึน้ ไป และเป็นผูท้ อ่ี าศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร มี
ประสบการณ์รว่ มกับกิจกรรมทีแ่ สนสิรจิ ดั ขึน้ จานวนทัง้ สิน้ 200 ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างทีไ่ ปใช้บริการที่ แสนสิรเิ ล้าจ์สยาม พารากอน และกิจกรรมแฟมิลเ่ี ดย์ทท่ี างแสนสิรจิ ดั ขึน้ ที่
สานักงานขายของแต่ละโครงการ ช่วงเวลาในการศึกษา เริม่ ทีเ่ ดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2555
ซึง่ กลุ่มตัวอย่างในการทาวิจยั ตามทีเ่ ลือกมาข้างต้นนัน้ เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีการกาหนดคุณสมบัตขิ องกลุ่มตัวอย่าง
ไว้ล่วงหน้าเพื่อเก็บข้อมูลให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา
ตัวแปรในกำรศึกษำ
ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้กาหนดตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระ และตัว
แปรตามโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตัวแปรอิสระทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้แก่ ปจั จัยส่วนบุคคล
ปจั จัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ สถานภาพ
และสถานะทีอ่ ยูอ่ าศัย
2. ตัวแปรตามทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้แก่
ปจั จัยด้านการรับรูต้ ราสินค้าได้แก่ การจัดลาดับบ้านจัดสรรในการรับรูต้ ราสินค้า
การจดจาตราสัญลักษณ์ตราสินค้า การจัดลาดับสินค้าของแสนสิรทิ ร่ี ะลึกได้
ปจั จัยด้านความสัมพันธ์ ความรูเ้ กีย่ วกับตราสินค้าได้แก่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับแสนสิร ิ
และความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมบันเทิงของแสนสิรปิ ระกอบด้วย ภาพยนตร์ ,เพลง, Mini Concerts
,Website, Social networks, Mobile Applications และ Sansiri Lounge
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กรอบแนวคิ ดในกำรศึกษำ

ปัจจัยส่วนบุคคล
- อายุ
- การศึกษา
- รายได้ต่อเดือน
- อาชีพ
- สถานภาพ
- สถานะทีอ่ ยู่อาศัย

กำรมีประสบกำรณ์จำก
กิ จกรรมบันเทิ งของแสนสิ ริ
- ภาพยนตร์
- เพลง
- Mini Concerts
- Website
- FB Fan Page
- Mobile Applications
- Sansiri Lounge

แผนภำพที่ 1.3 Conceptual Framework

กำรรับรูต้ ่อ Brand แสนสิ ริใน
ด้ำนต่ำงๆคือ
1.การรับรูต้ ราสินค้าแสนสิริ (Brand
awareness)
2.การเชื่อมโยงสิง่ ระลึกได้จาก
ความทรงจาไปสูแ่ สนสิริ (Brand
Association)
3.ความสัมพันธ์ของแสนสิรติ ่อ
ผูบ้ ริโภค (Brand Relevance)
4. ความแตกต่างซึง่ แสนสิรมิ จี าก
คู่แข่ง (Brand Differentiate)
5.ความรูท้ ผ่ี บู้ ริโภคมีต่อแสนสิริ
(Brand Knowledge)
6. การยอมรับนับถือ รวมถึงทันคติ
ทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อแสนสิริ (Brand
Esteem)
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม ทีผ่ ศู้ กึ ษาสร้างขึน้ โดยการศึกษาเอกสาร
ทฤษฎีและผลงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนสอบถามจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ ได้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์
ในการศึกษาครัง้ นี้ โดยประกอบด้วยคาถาม 4 ส่วน ดังนี้
โดยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเหล่านี้จะใช้เชิงสถิตใิ นการประกอบการวิเคราะห์ ได้แก่ วิธรี อ้ ยละ
(Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อหาระดับความคิดเห็นทัง้ หมด ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้
มาตรวัดแบบลิเคิรท์ (Likert) มาตราส่วนการประเมินค่า (Rating scale) 5 ตัวเลือก ดังนี้
ตัวเลือก
ท่านมีความรูส้ กึ เห็นด้วยกับข้อความนัน้ น้อยทีส่ ุด
ท่านมีความรูส้ กึ เห็นด้วยกับข้อความนัน้ น้อย
ท่านมีความรูส้ กึ เห็นด้วยกับข้อความนัน้ ปานกลาง
ท่านมีความรูส้ กึ เห็นด้วยกับข้อความนัน้ อย่างมาก
ท่านมีความรูส้ กึ เห็นด้วยกับข้อความนัน้ อย่างมากทีส่ ุด

คะแนน
1
2
3
4
5

และเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลตามค่าเฉลีย่ ต่างๆ คือ
เกณฑ์ระดับมากทีส่ ุด 4.21 - 5.00 คะแนน
เกณฑ์ระดับมาก
3.41 - 4.20 คะแนน
เกณฑ์ระดับปานกลาง 2.61 - 3.40 คะแนน
เกณฑ์ระดับน้อย
1.81 - 2.60 คะแนน
เกณฑ์ระดับน้อยทีส่ ุด 1.00 - 1.80 คะแนน
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
โดยส่วนที่ 1 จะเป็ นคาถามในเรือ่ งเพศ อายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ
สถานภาพ และสถานะทีอ่ ยู่อาศัย
ส่วนที่ 2 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการรับรูเ้ กี่ยวกับตราสินค้า
โดยส่วนที่ 2 คาถามในแต่ละข้อมีแบบสอบถามแบบ Ranking Scale เพื่อจัดลาดับ
การรับรูเ้ กี่ยวกับตราสินค้า และ Matching เพื่อวัดระดับการจดจาตราสินค้า
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ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ ความรูเ้ กี่ยวกับตราสินค้า
โดยส่วนที่ 3 จะเป็ นแบบเลือกตอบตามความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 4 เป็นข้อมูลเกีย่ วกับกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ
โดยส่วนที่ 4 จะเป็ นแบบเลือกตอบตามกิจกรรมทีเ่ คยเข้าร่วมกับแสนสิรแิ ละมี
คาถามเพื่อวัดระดับดับความคิดเห็นหรือความรูส้ กึ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ก่อนนาไปใช้สอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทีจ่ ะศึกษานัน้ ผูศ้ กึ ษาได้
ดาเนินการทดสอบ ดังนี้
1. การทดสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้
เสนอให้อาจารย์ทป่ี รึกษา เป็นผูต้ รวจสอบตรวจสอบแก้ไข เพื่อให้มคี วามเทีย่ งตรงในเนื้อหาและ
ภาษาทีใ่ ช้ จากนัน้ นามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2. การทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยวิธวี ดั ความสอดคล้องภายใน (ศิรชิ ยั , 2545:
26) ได้นาไปทดสอบกับผูท้ อ่ี าศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานครและมีประสบการณ์รว่ มกับกิจกรรมทีแ่ สนสิร ิ
จัดขึน้ จานวน 20 คน เพื่อทราบว่ามีความเข้าใจเพียงใด และนาผลมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนของ
ความเข้าใจ ในคาถามแต่ละข้อและนามาทดสอบสัมประสิทธิ ์ความเชื่อถือได้แอลฟ่า ( Coefficient) แล้วจึงนามาใช้เป็นเครือ่ งมือในการวิจยั ซึง่ ผลการทดสอบได้ผลดังนี้
แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูต้ ราสินค้าแสนสิรผิ ่านเอ็นเตอร์เทนเม้นท์มาร์เก็ตติง้ ของคน
วัยทางาน เท่ากับ 0.825
สามารถอธิบายได้ว่า เมือ่ นาแบบสอบถามชุดเดิมไปสอบถามกับบุคคลกลุ่มใหม่ทม่ี เี ดิม
ลักษณะเดียว โอกาสทีจ่ ะได้ผลจากการทดสอบทีใ่ กล้เคียงมีถงึ 82.50% แสดงว่าแบบสอบถามมี
ความน่ าเชื่อถือสามารถนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างได้
กำรเก็บรวมรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) จากการออกแบบสารวจความคิดเห็น
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีจ่ ะนามาประกอบการวิเคราะห์การรับรูต้ ราสินค้าแสนสิรผิ ่านเอ็นเตอร์เทนเม้นท์
มาร์เก็ตติง้ ของคนวัยทางาน จานวนทัง้ สิน้ 200 ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ปใช้
บริการทีแ่ สนสิรเิ ล้าจ์สยาม พารากอน และกิจกรรมแฟมิลเ่ี ดย์ทท่ี างแสนสิรจิ ดั ขึน้ ที่ สานักงานขาย
ของแต่ละโครงการ ช่วงเวลาในการศึกษาตัง้ แต่เดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2555
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กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
กาลในรูปแบบเชิงปริมาณการศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มู (Quantitative
Method) และรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยทาการวิเคราะห์ตวั แปรอิสระ และตัว
แปรตาม โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่มาประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั
1. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสื่อสารกับผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้าหมายหลัก
2. เพื่อเป็นพืน้ ความรูแ้ ละข้อมูลเกีย่ วกับการรับรูต้ ราสินค้าสาหรับผูส้ นใจทัวไป
่

บทที่ 2
แนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎีการตลาดความบันเทิง (Entertainment Marketing)
2.2 แนวคิดและทฤษฎีการวัดคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity Measurement)
และทฤษฏีคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity)
2.3 แนวคิดและทฤษฏีการรับรู้ (Perceptions)
2.4 ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับทฤษฎีการตลาดความบันเทิ ง Entertainment Marketing
การตลาดความบันเทิง Entertainment Marketing คือ กลยุทธ์การตลาดทีใ่ ช้การบันเทิงเป็น
สื่อสารทางการตลาด เป็นกลยุทธ์หนึ่งทีน่ บั ว่าเป็นเครือ่ งมือทางการตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพมาก
เนื่องจากคนไทยคุน้ เคยกับการบันเทิงในรูปแบต่างๆ อาทิเช่น คอนเสิรต์ ตลก ลิเก หมอลา หรืองาน
ศิลปะต่างๆ นอกจากบันเทิงล้วนๆ แล้ว การนาสาระบันเทิง (Edutainment) มาเป็ นกลยุทธ์
การตลาดก็เป็ นทีน่ ิยมทากัน คือ กลุ่มเป้าหมายจะได้รบั ทัง้ บันเทิงและความรูไ้ ปพร้อมๆ กัน การ
นาเอา Entertainment หรือ Edutainment Marketing มาเป็ นกลยุทธ์การตลาดมีปจั จัยทีต่ อ้ ง
พิจารณาหลายประการ คือ
ประการที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย นักการตลาดจะต้องเข้าใจในพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ลึกซึง้ โดยการจัดกลุ่มเป้าหมาย (Market Segmentation) ต้องเป็นแบบเชิงพฤติกรรม (Behavioral
Segmentation) เพราะถ้าเราเข้าใจถึงรสนิยมของกลุ่มเป้าหมาย เราจะนาเสนอรูปแบบของบันเทิง
ได้ถูกต้อง
ประการที่ 2 รูปแบบของการบันเทิงและวิธกี ารนาเสนอ ซึง่ แน่ นอนต้องสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย บริษทั ขายรถปิ๊กอัพยีห่ อ้ หนึ่งจัดคอนเสิรต์ โดยระดมดาราวัยรุ่นมาเป็นแม่เหล็กให้คน
เข้ามาในงานแต่ลองนึกดูแล้วกันว่า จะได้วยั รุน่ ซือ้ รถปิ๊กอัพหรือไม่ ขณะทีช่ ่อง 9 ชอบจัดโชว์การ์ตูน
ตามห้างสรรพสินค้า ซึง่ สามารถเรียกกลุ่มเป้าหมายเด็กได้เป็ นอย่างดี
ประการที่ 3 วัตถุประสงค์ ถ้าจะใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ตอ้ งแน่ใจว่า ตรายีห่ อ้ ของสินค้าเป็ น
ทีร่ จู้ กั กันเป็ นอย่างดีแล้ว (Brand Established) เช่น โค้ก จัด Music Award แต่ถา้ เป็นสินค้าใหม่
จะต้องหวังว่า Entertainment Marketing จะเป็ นสื่อในการเข้าถึง (Rearch) ผูบ้ ริโภคเพื่อสร้าง
Brand Awareness เป็นประการสาคัญ
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ประการที่ 4 ต้องพิจารณาว่าใช้เป็ นกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมเสริม ถ้าจัดงานบันเทิงแล้ว
หวังขายสินค้าด้วย การโชว์สนิ ค้าก็ตอ้ งพร้อมสาหรับการขายด้วย อีซซู ุเคยจัดทอล์คโชว์ตาม
จังหวัดต่างๆ แต่ละครัง้ ทีจ่ ดั สามารถขายรถปิ๊กอัพได้เป็นร้อยคัน
ประการที่ 5 งานบันเทิงนัน้ ต้องสอดคล้องกับกิจกรรมอื่นๆ ในกลยุทธ์การสื่อสาร และ
สอดคล้องกับนโยบายของสินค้าหรือของบริษทั เช่น สยามกลการจัดประกวดนักร้อง ซึง่ สอดคล้อง
กับธุรกิจของบริษทั
ประการที่ 6 งบประมาณทีใ่ ช้ ต้องพิจารณาให้ดวี ่าควรเป็นกีเ่ ปอร์เซ็นต์ของงบสื่อสาร
การตลาดทัง้ หมด
ประการที่ 7 อาจพิจารณาจัดเป็นโปรแกรม Co-Promotion กับสินค้าอื่น เพื่อความยิง่ ใหญ่
และประหยัดงบประมาณ
ประการที่ 8 สถานทีจ่ ดั จะจัดแล้วถ่ายทอดทัวประเทศหรื
่
อจัดตามพืน้ ที่ ถ้าต้องการเข้าถึง
เป็นบางกลุ่ม การจัดแต่ละพืน้ ทีจ่ ะได้ผลมากกว่า เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง
นักการตลาดต้องพิจารณาว่า กิจกรรมทีจ่ ดั นัน้ สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ และถ้าจะให้
ดี ควรเป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่ซ้ากับใครทีส่ าคัญต้องตรงกับรสนิยมของกลุ่มเป้าหมาย หากจัดแล้วคนมาดู
เยอะแต่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย คนรับผิดชอบงานนัน้ จะไม่ “บันเทิง” เสียเปล่า ๆ
(ศูนย์ธรรมศาสตร์พานิชย์ อิเลคโทรนิค คณะพานิชย์สาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Philip Kotler กล่าวไว้ในหนังสือ Rethinking the Future (ชื่อภาษาไทย: “คิดใหม่เพื่อ
อนาคต” โดย ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย) ว่า วันนี้ความบันเทิงได้แทรกซึมเข้าไปในชีวติ ประจาวันของ
ทุกผูท้ ุกนามแล้ว และปริมาณผูบ้ ริโภคแบบ Multiprocessing Consumer หรือผูบ้ ริโภคทีท่ าอะไร
หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน เพราะไม่มเี วลาหรือชอบทาแบบนี้จะมีปริมาณเพิม่ ขึน้ มหาศาล
กลยุทธ์ Entertainment Marketing ทีด่ นี นั ้ จะต้องมีองค์ประกอบสาคัญ 4 ด้าน ทีเ่ รียกว่า
4C’s เพื่อการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ดังนี้
องค์ประกอบของ Entertainment Marketing ประกอบด้วย 4C’s ได้แก่
1. Content (เนื้อหา) ปจั จัยสาคัญทีจ่ ะเป็นเนื้อหานัน้ ส่งความบันเทิงให้กบั ลูกค้า
2. Conduit (สื่อทีน่ าส่ง) ปจั จัยนาส่งความบันเทิงให้ผบู้ ริโภค อาทิ โรงภาพยนตร์,
Bandwidth, Coaxial Cable, ดาวเทียม, โทรทัศน์ Wireless, UHF, VHF เป็นต้น
3. Consumption (การบริโภค) รูปแบบการบริโภคความบันเทิง เช่น HDTV, CD-ROM,
Set-Top Box, วีด,ี Web TV, มือถือ, e-Book, พีซคี อมพิวเตอร์ เป็นต้น
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4. Convergence (การบรรจบกันของเทคโนโลยีและสื่อ) วิธกี ารทีส่ ่อื และเทคโนโลยีมา
บรรจบกัน และมีผลต่ออุตสาหกรรมบันเทิงทัวโลก
่
เช่น โทรทัศน์, PC-Centric, Telephony,
อินเตอร์เน็ต, Simulation
4 Layers + 3 C’s
การทาความเข้าใจกับ Entertainment Marketing ว่า ผูบ้ ริโภคจะดูอะไร ฟงั อะไร หรือ อ่าน
อะไร หรือเลือกกันอย่างไรเพื่อให้เกิดการบริโภคความบันเทิง และใช้ประโยชน์ (Utilize) จาก
Convergence ทุกรูปแบบ เพื่อทีจ่ ะให้สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ Al Lieberman ได้เขียนไว้ในหนังสือ
The Entertainment Marketing Revolution: Bringing the Magic to the World ว่า Entertainment
Marketing เปรียบเสมือนหัวหอม ต้องปอกทีละชัน้ จึงจะเห็นเนื้อใน แต่จะปอกให้ หลุดจากกันเลยก็
เป็นไปไม่ได้ ด้วยว่ามีส่วนทีเ่ กีย่ วข้องยึดโยงซึง่ กันและกันส่วนทีเ่ ป็ น Content ของความบันเทิงนัน้
จะครอบคลุมทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ เพื่อผลิตสินค้า ความบันเทิงทีเ่ ป็ นอยูแ่ ละนาส่งถึงผูบ้ ริโภคในทีส่ ุด
ไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบใดก็ตาม โดยมี 4 องค์ประกอบทีว่ งิ่ ข้ามทุกภาคอุตสาหกรรมและให้ความสาคัญ
กับส่วนเนื้อหา คือ
1. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทีจ่ ะเริม่ ต้นกระบวนการผลิต
2. การรับรอง (Endorsement) และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีทช่ี ่วยให้การผลิต ความ
บันเทิงมีความสมบูรณ์มากขึน้
3. ความสาคัญของอัจฉริยภาพ (Talent) ทีจ่ ะกระทาหรือเจาะสู่ไอเดีย เพื่อทาให้สนิ ค้านัน้ ๆ
“เวิรค์ ” แต่สงิ่ ที่ Entertainment Marketing แยกตัวออกจากสามองค์ประกอบดังกล่าว ก็คอื
4. การแตกดับ (Perishability) ของสินค้าหรือความบันเทิง
ดังนัน้ การตลาดความบันเทิงEntertainment Marketing จึงเป็นเรือ่ งทีใ่ ห้ความสาคัญกัน
ตัง้ แต่สาระสาคัญ การเปลีย่ นแปลง แนวโน้ม จนถึง รสนิยมของผูบ้ ริโภค เพื่อประคองให้ความ
บันเทิงนัน้ ๆ อยูใ่ นตลาดให้ได้นานทีส่ ุด ดังเช่น มิกกีเ้ ม้าส์ ทีอ่ ยูใ่ นตลาดนานถึง 75 ปี และแตกตัว
เป็นสวนสนุกดิสนีย์ เส้นทางเดินเรือตลอดจนโรงแรม ค่ายพักร้อนของดิสนีย์ รายการการ์ตูนใน
โทรทัศน์ วิดโี อเกม ภาพยนตร์ ซีดี ดีวดี ี พรีเมีย่ ม ร้านฟาสต์ ฟู้ด ไอคอนบนมือถือ เสือ้ ผ้า ไอศกรีม
ฯลฯ ขณะทีก่ ารประคองตัวทีไ่ ม่แข็งแกร่งก็จะทาให้เกิดการดับสูญได้ อย่างทามาก็อตจิ ทีเ่ คยฮิตกัน
มากเป็ น Entertainment Marketing ทีน่ ่ าสนใจ แต่เมือ่ มี ของเลียนแบบทีร่ าคาถูกกว่า ทามาก็อตจิก็
ต้องถอนตัวจากตลาดไปในทีส่ ุด
ด้วยว่า ความบันเทิงมิใช่ปจั จัยสีใ่ นการดารงชีวติ ออกจะเป็ นสิง่ ฟุ่มเฟือยด้วยซ้า แต่ว่า เป็น
การตลาดทีเ่ ล่นกับผูบ้ ริโภคในระดับอารมณ์ ความรูส้ กึ ซึง่ ลึกกว่าระดับประโยชน์ของสินค้าทัวไป
่
แล้ว ดังนัน้ การทีจ่ ะเข้าไปนัง่ ในใจผูค้ นได้ จึงต้องผ่านขัน้ ตอนการสร้างผลิตภัณฑ์ทส่ี อดประสาน
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กับ 3 ขัน้ ตอนเป็นอย่างดี เพื่อทาการวางตลาดแล้ว “ฮิต” ในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม และอยูย่ งั ้ ยืนยง
ให้มากทีส่ ุดด้วยการ Buzz ทีเ่ หมาะสม เพื่อเข้ายึดกุมกระเป๋าผูบ้ ริโภคให้ได้มากทีส่ ุด
ในยุคต้นของ Entertainment Marketing แบบ Mass นัน้ เป็นการลงทุนแบบเล็กๆ ดังนัน้ จึง
ต้องคานึงถึงผลประโยชน์อย่างระมัดระวัง ต้องมีการดูแลยุทธศาสตร์และทดสอบตลาดแบบซ้าแล้ว
ซ้าอีก แต่ในโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทัง้ การแพร่ขา่ วสารก็ทากันได้ภายในเสีย้ ว
วินาทีดว้ ยโลกไซเบอร์ อีกทัง้ กระแส Buzz ก็ทาได้งา่ ยมากทาให้ Product Awareness ต้อง
เตรียมพร้อมอยูเ่ สมอ (แบรนด์เอจ, 2548)
Content กับ Creative ใน Entertainment Marketing นัน้ เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งไปควบคู่กนั เพราะ
ขัน้ ตอนของการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเนื้อหานัน้ ก็ตอ้ งทางานเพื่อให้บรรลุ ถึงผลสุดท้ายถึง Brand
Identity, การพัฒนาต้นทุน จนถึงผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROI) เพื่อให้รายได้ใหม่ๆ ไหลเข้ามา
อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ขัน้ ตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ความบันเทิงจะต้อง พัฒนาหรือทาการวิจยั กัน
ตลอดเวลา และต้องมีการขยาย Brand Equity ออกไปด้วย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ความบันเทิงยัง
ต้องคานึงถึง Copyright (สิทธิ ์ในการทาสาเนา) เป็นอีก C ทีส่ าคัญมากๆ (กมลทิพย์ ณรงค์รตั น์
การศึกษาแนวทางการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการตลาดของแบรนด์ แฮปปี้ ดีเทค
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554)
2.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับทฤษฎีการวัดคุณค่าตราสิ นค้า Brand Equity Measurement
จากการศึกษาของ นริศร รักษ์วรรณา และ สิรภิ กั ตร์ ศิรโิ ท เรือ่ งการวัดมูลค่าตราสินค้า
โดยรวมจากมุมมองของผูบ้ ริโภค มหาลัยเทคโนโลยีมหานครนัน้ สังเคราะห์ไว้ว่าการวัดมูลค่าตรา
สินค้าโดยรวมจากมุมมองของผูบ้ ริโภคมีแนวคิดในการศึกษาทัง้ หมด 6 แนวคิดด้วยกัน แต่ในทีน่ ้ี
หยิบมาอ้างอิงเพียงหนึ่งทฤษฎีคอื
แนวคิดของ Young & Rubicam โดยใช้เครือ่ งมือวัดคือ Brand Asset Valuator (BAV)
โดยปจั จัยหลักทีว่ ดั คือ
1) ความแตกต่าง (Differentiation) คือการวัดความสามารถในการสร้างความแตกต่างซึง่
สินค้าทีแ่ ข็งแกร่งต้องมีความโดดเด่นเฉพาะตัวทีส่ ามารถสื่อสารให้ผบู้ ริโภครับรูไ้ ด้
2) การวัดความสัมพันธ์กนั (Relevance) คือวัดความสัมพันธ์กนั ระหว่างตราสินค้าและ
ผูบ้ ริโภค ซึง่ สื่อถึงความประทับใจทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อตราสินค้า
3) ความรู้ (Knowledge) คือวัดความรูท้ ผ่ี บู้ ริโภคมีต่อตราสินค้าชีใ้ ห้เห็นถึงความเข้าใจต่อ
ตราสินค้า
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4) การยอมรับนับถือ (Esteem) ซึง่ มีความสัมพันธ์กนั อย่างมากกับความเข้าใจต่อคุณภาพ
ตราสินค้า ชีใ้ ห้เห็นถึงสถานะของตราสินค้าว่าอยูใ่ นระดับใดในสินค้าประเภทเดียวกัน
ในความเห็นของผูบ้ ริโภค
ซึง่ ทฤษฎีการวัดคุณค่าตราสินค้านัน้ เป็ นแนวความคิดทีพ่ ฒ
ั นามาจากแนวคิดและทฤษฎี
คุณค่าตราสินค้า Brand Equity ของ David A Aaker จึงได้นาทฤษฎีคุณค่าตราสินค้า Brand Equity
มาแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสองทฤษฎีเพื่อเป็นแนวทางไปสู่การวัดการรับรูข้ อง
ผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อแสนสิร ิ อันได้แก่ การวัดความตระหนักรู้ Brand Awareness ของตราสินค้าในสีม่ ติ ิ
คือ การทีผ่ บู้ ริโภคไม่มกี ารรับรูต้ ่อตราสินค้าUnaware of Brand, ความทรงจาระยะสัน้ ทีผ่ บู้ ริโภคมี
ต่อ ตราสินค้าBrand Recognition, การทีผ่ บู้ ริโภคสามารถระลึกได้ถงึ ตราสินค้า Brand Recall และ
การทีต่ ราสินค้าอยูใ่ นใจผูบ้ ริโภค Top of Mind Awareness
แนวคิ ดและทฤษฎีคณ
ุ ค่าตราสิ นค้าBrand Equity
องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า
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แผนภาพที่ 2.1 Brand Equity Famework, ภาพจาก Managing Brand Equity; capitalizing on
the value of Brand name By David A Aaker ,1991
จากภาพด้านบนตามทฤษฏีการสร้าง Brand Equity ของ David A. Aaker นัน้ จะเห็นได้ว่า
องค์ประกอบของ Brand Equity มีทงั ้ หมด 5 องค์ประกอบได้แก่
1) Brand Loyalty โดยทัวไปของธุ
่
รกิจทุกประเภทนัน้ การหาลูกค้าใหม่มคี ่าใช่จ่าย
มากกว่าการรักษาลูกค้าเก่าโดยเฉพาะกับกลุ่มทีค่ วามภักดีต่อตราสินค้าอยูแ่ ล้ว
Brand Loyalty คือ องค์ประกอบหลักของ Brand Equity หากผูบ้ ริโภคซือ้ สินค้า
ด้วยความไม่แตกต่าง ไม่มคี วามเชื่อถือใน คุณภาพ ราคา ความสะดวกสบายและ
ไม่ได้มคี วามผูกพันกับตราสินค้านัน้ แล้ว นันหมายความว่
่
าผูบ้ ริโภคไม่มคี วามภักดี
ต่อตราสินค้านัน้ เลย
1.1 Brand Loyalty แสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อสินค้า
และยังแสดงให้เห็นถึงการทีผ่ บู้ ริโภคจะเปลีย่ นหรือไม่เปลีย่ นการใช้
สินค้านัน้ ด้วย Brand Loyalty มี 5 ระดับได้แก่

แผนภาพที่ 2.2 แสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบของผูบ้ ริโภค Brand Royalty
1.2 Bottom Loyalty คือระดับทีผ่ บู้ ริโภคไม่มคี วามภักดีต่อตราสินค้า
ชอบหรือใช้สนิ ค้าได้ทุก Brand และ Brand ของสินค้าไม่มผี ลระทบต่อการซือ้ ซึง่
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การซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคในกลุ่มนี้คอื ราคา และความสะดวกราคาในการซือ้ สินค้า
มากกว่า ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้มคี วามอ่อนไหวในเรือ่ งของราคา price sensitive มาก
1.3 Satisfied/ Habitual Buyer ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้ หมายรวมถึง ผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื
สินค้าทีม่ คี วามพึงพอใจในสินค้าและกลุ่มทีไ่ ม่มคี วามพึงพอใจในสินค้า ผูบ้ ริโภค
กลุ่มนี้คอื ผูท้ ซ่ี อ้ื สินค้าเพราะความเคยชินมากกว่าการชื่นชอบตราสินค้า เป็ นกลุ่มที่
อ่อนไหวง่ายและพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นไปใช้สนิ ค้าของคู่แข่งได้
1.4 Satisfied Buyer ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้เป็นผูช้ ่นื ชอบตราสินค้าแต่เป็นกลุ่มที่
มีความอ่อนไหวเรือ่ งราคาและพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นไปใช้สนิ ค้าของคู่แข่งทีม่ สี นิ ค้า
เหมือนกัน ในราคาทีถ่ ูกกว่าเรียกผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้ว่า Switching Cost Loyalty
1.5 Like the Brand consider it a Friend ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้ เป็นผูท้ ช่ี อบ
สินค้าอย่างแท้จริง ชอบจากการใช้งาน ชอบคุณภาพ และชอบเพราะความผูกพัน
ในหลายๆ ครัง้ ผูบ้ ริโภคก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเพราะเหตุใดจึงชอบสินค้านัน้ ซึง่
ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้อาจชอบสินค้าเพราะใช้สนิ ค้านัน้ มาอย่างต่อเนื่องและสามารถ
แนะนาสินค้านัน้ ต่อคนรูจ้ กั หรือเพื่อนสนิทได้
1.6 Committed Buyer เป็นกลุ่มผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามพึงพอใจทีไ่ ด้ใช้สนิ ค้า
นัน้ เป็นกลุ่มทีม่ คี วามภักดีต่อตราสินค้าสูงมากทัง้ ในด้านการใช้งาน และอารมณ์
เป็นกลุ่มทีม่ คี วามมันคงต่
่ อตราสินค้ามาก
2) Brand Awareness บ่อยครัง้ ทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ สินค้าเพราะความคุน้ เคยสะดวกสบาย
และความน่ าเชื่อถือของสินค้า แต่ในขณะเดียวกันการจดจาตราสินค้าในระยะสัน้ ได้
ก็ทาให้สนิ ค้านัน้ มีโอกาสถูกผูบ้ ริโภคเลือกซือ้ สินค้าได้มากกว่าคู่แข่ง Brand
Awareness คือ ความสามารถในการจดจาของลูกค้าทีม่ โี อกาสในกาซือ้ สินค้า จา
หรือระลึกถึงตราสินค้านัน้ อยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมทีล่ กู ค้าเลือกซือ้ อยู่ บทบาทของ
Brand Awareness ทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของ Brand Equity ขึน้ อยูก่ บั บริบทและระดับ
ของความสามารถในการเข้าถึงผูบ้ ริโภค Brand Awareness มีทงั ้ หมดสีร่ ะดับได้แก่
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แผนภาพที่ 2.3 ความสามารถในการจดจาของลูกค้า Brand Awareness
2.1 Top of mind awareness เป็นระดับสูงสุดของ brand awareness คือ
การทีผ่ บู้ ริโภคสามารถบอกชื่อสินค้าตัวหนึ่งตัวใดได้เพียงแค่ระบุถงึ หมวดหมูส่ นิ ค้า
ทีผ่ บู้ ริโภคต้องการซือ้
2.2 Brand Recall คือการทีผ่ บู้ ริโภคสามารถบอกชื่อสินค้านัน้ ได้โดยบอก
identity ของสินค้านัน้ เป็ นการจดจาในระยะยาว ทีผ่ บู้ ริโภคสามารถระลึกได้
2.3 Brand recognition คือความทรงจาระยะสัน้ ทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อสินค้านัน้
2.4 Unaware of Brand คือการทีผ่ บู้ ริโภคไม่มกี ารรับรูต้ ่อตราสินค้านัน้ เลย
3) Perceived Quality คือการรับรูค้ ุณภาพสินค้าของผูบ้ ริโภคทีมมี ากกว่า ตัวสินค้า
หรือบริการ เป็นคุณสมบัตดิ า้ นทีจ่ บั ต้องไม่ได้ของตราสินค้าPerceiver Quality คือความรูส้ กึ
ทีเ่ กีย่ วกับตราสินค้าทัง้ หมดซึง่ แตกต่างจาก ความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการ เพราะใน
บางครัง้ ผูบ้ ริโภคมีความคาดหวังทีต่ ่า ต่อสินค้าหรือบริการกว่าระดับความสามารถและ
คุณภาพของสินค้า และ Perceiver Quality แตกต่างจากทัศนคติทผ่ี บู้ ริโภคมีต่อสินค้า
เพราะว่าบางครัง้ ผูบ้ ริโภคมีทศั นคติลบต่อสินค้าทีม่ คี ุณภาพสูง เพราะสินค้าทีม่ คี ุณภาพสูง
มีราคาแพงกว่าคุณภาพทีส่ นิ ค้ามี Perceived Quality มีขอบข่ายทัง้ หมด 6 ขอบข่ายได้แก่
3.1 Reliability ความน่ าเชื่อถือ
3.2 Responsiveness การตอบสนอง
3.3 Empathy ความรูส้ กึ ร่วม
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3.4 Credibility ความน่าไว้วางใจ
3.5 Trustworthiness ความจริงใจ
3.6 Courtesy ความมีอธั ยาศัยไมตรี
4) Brand association
“The more deeply a person think about product information and relate it to existing
brand knowledge, the stronger the resulting brand associations will be”
(Kevin lane Keller, managing brand equity, third edition, page 56, 2008)
Brand Association คือ ความผูกพันกับทุกสิง่ อย่างทีบ่ ริโภคระลึกได้จากความทรงจาไปสู่
ตราสินค้า และมีระดับของความทรงจามากน้อยต่างกันขึน้ อยูก่ บั ผูบ้ ริโภคมีประสบการณ์กบั
สินค้านัน้ อย่างไร ความผูกพันกับตราสินค้าแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ
4.1 Image Association คือความผูกพันทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อภาพลักษณ์ของสินค้า
ยกตัวอย่างเช่น ร้าน McDonalds ทีเ่ ป็นร้านอาหร Fast Food ทีผ่ บู้ ริโภคมี
ประสบการณ์ในวัยเด็กทีไ่ ด้ทาน hamburger กับครอบครัวทีน่ ่ี หรือแม่แต่ได้เลีย้ ง
วันเกิดเพื่อนทีน่ ่ี ผูบ้ ริโภคสามารถอธิบายถึงรสชาติของอาหารและบรรยากาศของ
ร้านได้อย่างดี ตลอดจนสามารถอธิบายบุคลิกของ Mr. Ronald’s McDonalds ได้
4.2 Positioning Association คือความผูกพันทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อตาเหน่งตราสินค้า
ตัวอย่างเช่น การทีผ่ บู้ ริโภคจาและสามารถอธิบายถึงประสบการณ์ทผ่ี บู้ ริโภคมีต่อ
ธนาคารออมสินได้ว่าธนาคารออมสิน คือ ธนาคารสาหรับเด็กใช้เก็บเงินออมและ
ได้รบั กระปุกอีกหนึ่งใบหลังจากทีไ่ ด้เปิดกระปุกออมสินเพื่อเอาเงินเข้าบัญชี หรือ
ธนาคารซิตแิ บงค์ทเ่ี ป็นธนาคารของบัตรเครดิต เป็นต้น
5) Other Proprietary Brand Asset สินทรัพย์ต่างๆ อันมีค่าที่ Brand นัน้ ๆ เป็นผู้
ครอบครองและอยูเ่ หนือคู่แข่ง
จากองค์ประกอบของ Brand Equity ตามทฤษฏี David A.Aaker เมือ่ ผูบ้ ริโภครับรูค้ ุณค่า
ตราสินค้านัน้ ผูบ้ ริโภคจะเกิดความพึงพอใจต่อคุณสมบัตทิ งั ้ ด้านทีจ่ บั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ของ
ตราสินค้า ในขณะทีบ่ ริษทั หรือองค์กรได้จากการสร้าง Brand Equity คือ
1. การเพิม่ ขึน้ ของความภักดีต่อตราสินค้าของผูบ้ ริโภค
2. เป็นการสร้างความเติบโตของกาไรจากการขายสินค้าในระยะยาว
3. รักษาความแตกต่างของสินค้าจากคู่แข่ง
4. ปกป้องตราสินค้าจากการแข่งขันเรือ่ งราคา
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้นพบว่า การรับรูต้ ราสินค้าของ
ผูบ้ ริโภคเกิดจากการทีผ่ บู้ ริโภคมีความรู้ และมีประสบการณ์รว่ มกับกิจกรรมทางการตลาดของสินค้า
นัน้ ๆ ทาให้ผบู้ ริโภคจา ระลึก และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ไปถึงตราสินค้าได้ ซึง่
ปจั จัยทีท่ าให้ผบู้ ริโภครับรูต้ ราสินค้านัน้ เกิดจากการทีผ่ บู้ ริโภคมีทศั นคติทด่ี ี รับรูค้ ุณลักษณะของ
ตราสินค้าอย่างต่อเนื่องมีโอกาสในการใช้งานและรับรูถ้ งึ คุณภาพของสินค้านัน้ ซึง่ ในการศึกษาของ
ผูเ้ ขียนครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเรือ่ งการรับรูต้ ราสินค้าสินค้าของผูบ้ ริโภค ผ่านเครือ่ งมือทางการตลาด
คือ Entertainment marketing ดังนัน้ การวัดการรับรูต้ ่อตราสินค้าในการศึกษาครัง้ นี้ จึงเป็นการวัด
การรับรูต้ ราสินค้าจาก
1 แนวคิดทฤษฎีของ Young & Rubicam โดยวัดจาก
1.1 ความแตกต่างของสินค้า Brand Differentiate
1.2 ความสัมพันธ์ต่อตราสินค้า Brand Relevance
1.3 ความรูเ้ กีย่ วกับตราสินค้า Brand Knowledge
1.4 การยอมรับนับถือ Brand Esteem
2 แนวคิดของ David A. Aaker โดยวัดจาก
2.1 Brand Awareness ความตระหนักรูถ้ งึ ในมิตขิ อง
2.1.2 การทีผ่ บู้ ริโภคไม่รบั รูต้ ราสินค้า Unaware of Brand
2.1.3 ความทรงจาระยะสัน้ ทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อสินค้า Recognition
2.1.4 การทีผ่ บู้ ริโภคสามารถระลึกได้ถงึ ตราสินค้า Recall
2.1.5 การทีต่ ราสินค้าอยูใ่ นใจผูบ้ ริโภค Top of Mind Awareness
2.2 การเชื่อมโยงตราสินค้า Brand Associate
2.3 แนวคิ ดและทฤษฏี การรับรู้ (Perceptions)
2.3.1 ความหมายของการรับรู้
Randall (1997) อธิบายว่าการรับรู้ คือ การเลือกข้อมูลข่าวสารของบุคคล จนเกิดเป็น
ภาพรวมต่อตราสินค้า ซึง่ การเลือกของผูบ้ ริโภค มีปจั จัยจากประสบการณ์ส่วนตัว ความเชื่อและ
ทัศนคติเข้ามาเกีย่ วข้อง โดยผูบ้ ริโภคจะรับรูต้ ราสินค้าในภาพรวมทีเ่ กิดจากความรูส้ กึ ความเชื่อ
และทัศนคติต่อตราสินค้า
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Assael (1998) และ Schiffman (2000) ได้ให้อธิบายความหมายของการรับรูไ้ ว้ใน
ทิศทางเดียวกันว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการของบุคคลในการเลือก (Select) การจัดการ
(Organize) และการตีความ (Interpret) เกีย่ วกับสิง่ เร้าจนเกิดเป็นภาพรวมของสิง่ นัน้ ๆ การรับรูข้ อง
ผูบ้ ริโภค แต่ละคนทีเ่ ปิดรับสิง่ เร้าเดียวกัน ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน อาจมีการเลือกสรร การ
จัดการ และการตีความทีแ่ ตกต่างกัน เนื่องจากการเลือกรับรูข้ น้ึ อยูก่ บั ความต้องการ ค่านิยม ความ
คาดหวังของบุคคลแต่ละคนเป็นสาคัญ Assael (1998) ยังกล่าวอีกว่าการรับรูต้ ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งทาให้
ผูบ้ ริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างของสิง่ นัน้ ได้ตามความสามารถ และประสบการณ์การ
เรียนรูใ้ นอดีตของแต่ละบุคคล
2.3.2 กระบวนการรับรู้
ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ (1) การเลือกรับรู้ (2) การเลือกประมวลข้อมูล และ
(3) การเลือกตีความ
(1) การเลือกรับรู้ (Perceptual selection)
เป็นกระบวนการแรกของการรับรู้ ผูบ้ ริโภคจะเลือกดูสงิ่ ทีต่ นสนใจ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตน โดยผูบ้ ริโภคจะเลือกรับข่าวสารจากพืน้ ฐานทางจิตวิทยา
(Psychological set) เนื่องจากในวันหนึ่งๆ มีขา่ วสารเข้ามามากมาย ผูบ้ ริโภคไม่สามารถรับรู้
ข่าวสารได้ทงั ้ หมด จึงจาเป็ นต้องเลือกรับรูใ้ นสิง่ ทีต่ นสนใจ และสอดคล้องกับความต้องการ ซึง่
กระบวนการเลือกรับรูข้ องผูบ้ ริโภคมี 2 ขัน้ ตอน คือ
- การเปิดรับ (Exposure) เกิดขึน้ เมือ่ ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของผูบ้ ริโภค
ได้รบั การกระตุน้ จากสิง่ เร้า ผูบ้ ริโภคจะเปิดรับต่อสิง่ เร้าหรือไม่อย่างนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความสนใจ และ
ความเกีย่ วกันต่อสิง่ เร้าของผูบ้ ริโภค เช่น ในขณะอ่านนิตยสาร ผูบ้ ริโภคจะเปิดหน้าทีม่ โี ฆษณาผ่าน
ไป อย่างรวดเร็ว (เพื่อหลีกเลีย่ งไม่ดโู ฆษณา) หรือในขณะดูโทรทัศน์ เมือ่ ถึงช่วงโฆษณา
(Commercial Break) ก็จะกดปุม่ รีโมท (Remote Control) เพื่อเปลีย่ นช่องทีเ่ รียกว่า “Zipping” หรือ
“Channel Surfing” หรือ ถ้าเป็ นการดูเทปบันทึกวีดโี ดคาสเสทท์ ก็จะกดปุ่ม “Fast Forward”
เพื่อให้ผ่านช่วงโฆษณาอย่างเร็วรวดทีเ่ รียกว่า “Zipping” เป็นต้น
- ความสนใจ (Attention) กล่าวคือ ผูบ้ ริโภคจะเลือกรับรูใ้ นสิง่ ทีต่ นสนใจ
และสนองความต้องการของตนได้ หรืออย่างน้อยทีส่ ุดก็เลือกสนใจในสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความต้องการ
ของตนเอง เช่น เมือ่ ผูบ้ ริโภคสนใจดูโฆษณาทางโทรทัศน์ ดูผลิตภัณฑ์ใหม่วางขายบนชัน้
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Selection

Exposure

Attention
Organization
Categorization

Interpretation
Inference

แผนภาพที่ 2.4 แบบจาลองกระบวนการรับรู้ (The Perceptual Process)
ทีม่ า: Assael,H. (1998: 218)
(2) การเลือกประมวลข้อมูล (Perceptual organization)
เป็นกระบวนการทีผ่ บู้ ริโภคจัดกลุ่มข่าวสารจากแหล่งต่างๆ จนเกิดเป็ นภาพที่
สมบูรณ์ โดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของสินค้าไม่ว่าจะเป็นโฆษณา ระดับราคาของสินค้าช่อง
ทางการจัดจาหน่ าย บุคลิกลักษณะของตราสินค้า เอกลักษณ์ของสินค้า และอื่นๆ จนเกิดเป็น
ภาพรวมของสินค้าในใจผูบ้ ริโภค Schiffman และ Kanuk (2000) กล่าวถึงการเลือกประมวลข้อมูล
ว่าผูบ้ ริโภคมักจะมีแนวโน้มในการรวบรวมสิง่ ทีร่ บั รูเ้ ป็นกลุ่มก้อนหรือมองเป็นภาพรวม ซึง่ อ้างอิง
จากทฤษฎี Gestalt psychology มี 3 องค์ประกอบ คือ
- การเติมสิง่ ทีข่ าดหายไป (Closure) ถ้ารูปแบบของสิง่ เร้าทีผ่ บู้ ริโภคเปิดรับ
นัน้ ไม่สมบูรณ์ ผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มว่าจะเติมเต็มสิง่ ทีข่ าดหายไป
- การรวมกลุ่ม (Grouping) ผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มว่าจะเลือกทีจ่ ะรับรูเ้ ป็นกลุ่ม
(Grouping) หรือรวมเป็ นก้อน (Chunks) มากกว่าการแยกข้อมูลเป็ นส่วนๆ
ซึง่ ทาให้ง่ายต่อการเข้าใจและระลึกถึง
- หลักองค์ประกอบรอบข้าง (Context) ผูบ้ ริโภคจะพิจารณาถึง
สภาพแวดล้อมโดยรวมของสิง่ เร้าประกอบด้วยเพื่อช่วยให้ผบู้ ริโภคเข้าใจ
ข้อมูลเกีย่ วกับสิง่ เร้านัน้ ได้ง่ายขึน้ หรือมีผลต่อการรับรูใ้ นข้อมูลต่าง ๆ
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นักการตลาดได้นาแนวความคิด การจัดองค์ประกอบการรับรูไ้ ปประยุกต์ใช้ทางการสื่อสาร
การตลาดทีเ่ ป็นภาพมาก (Visual Communication) เช่น การโฆษณาในสิง่ พิมพ์และโฆษณาทาง
โทรทัศน์ และการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็นต้น ผูอ้ อกแบบสื่อโฆษณาจะใช้ทฤษฎีของเกสตัลท์ เพื่อ
เรียกร้องความสนใจให้ผบู้ ริโภครับรูใ้ นสิง่ ทีต่ อ้ งการเน้นหลัก ซึง่ โดยหลักการแล้วชื่อสินค้า หรือ
ข้อความสาคัญเกีย่ วกับตัวสินค้าเป็ นภาพหลัก หรือเป็นจุดมุง่ เน้นไม่ใช่เป็ นส่วนแบ็คกราวนด์ หรือ
เป็นภาพพืน้ แต่อย่างไรก็ตามบ่อยครัง้ ทีผ่ ทู้ าโฆษณาจะใช้นางแบบสาวเซ็กซีม่ าเป็นภาพหลัก และ
เป็นจุดมุง่ เน้น เลยทาให้ตวั ผลิตภัณฑ์และชื่อตราผลิตภัณฑ์ไม่ได้รบั ความสนใจ
(3) การเลือกตีความ (Perceptual Interpretation)
เป็นขัน้ ตอนสุดท้ายของกระบวนการรับรู้ ซึง่ เป็ นกระบวนการทีผ่ บู้ ริโภคทาความ
เข้าใจว่าสิง่ เร้าทีร่ บั เข้ามาคืออะไร ในการตีความนัน้ ผูบ้ ริโภคจะอาศัยข้อมูลความรูแ้ ละประสบการณ์
ทีเ่ ก็บสะสมไว้ในอดีตทีเ่ กี่ยวข้องในหน่วยเก็บความทรงจามาใช้ เพื่อตีความออกมาว่าสิง่ เร้าทีร่ บั รู้
เข้ามานัน้ “ควรจะเป็นอย่างไร” ความโน้มเอียง หรือความมีอคติส่วนบุคคลก็มสี ่วนทาให้ผบู้ ริโภค
ตีความผิดเพีย้ นไปไม่ตรงตามเจตนาของผูส้ ่งสารก็อาจเป็นได้ โดยการตีความแบ่งออกเป็น 2
ประเภท คือ
- การเลือกตีความโดยจัดเป็ นประเภท (Categorization) ซึง่ ช่วยให้ผบู้ ริโภค
เข้าใจข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ ยังเป็ นการ
จัดประเภทข่าวสารใหม่กบั ข่าวสารเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
- การเชื่อมโยงระหว่างสิง่ เร้า 2 ตัว (Inference) อันเกิดจากประสบการณ์และ
การเรียนรูท้ ผ่ี ่านมา โดยอาศัยความเชื่อหรือประสบการณ์เดิมมาเป็ นเกณฑ์
ตัดสิน เพื่อลง ความคิดเห็น เช่น การเลือกตีความระหว่างราคาและ
คุณภาพ โดยผูบ้ ริโภคมักจะตีความว่าสินค้าราคาสูง (High price) มักจะมี
คุณภาพดี (High quality) เป็นต้น
- การตีความการรับรู้ (Perceptual interpretation) ของแต่ละบุคคลนัน้
แตกต่างกันเนื่องผูบ้ ริโภคจะเลือกและประมวลสิง่ เร้าบนพืน้ ฐานของ
ความคิด ความเชื่อและประสบการณ์ ส่วนบุคคล ยิง่ มีประสบการณ์มาก
เพียงใด การตีความก็จะซับซ้อนและหลากหลายมากขึน้
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2.3.3 กระบวนการเกิ ดข่าวสาร
Hawkins Best และ Coney ได้อธิบายถึงกระบวนการในการรับรู้ ในการเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการดาเนินการเกีย่ วกับข้อมูลทีใ่ ช้ในการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค (Information
processing for consumer decision making) โดยทีเ่ มื่อผูบ้ ริโภคมีการเปิดรับข้อมูล ให้ความสนใจ
ในข้อมูลนัน้ ๆ และมีการตีความข้อมูล เกิดเป็ นการรับรูใ้ นข้อมูลนัน้ และจากนัน้ จะมีการจัดเก็บข้อมูล
นัน้ ไว้ในระบบความทรงจา ซึง่ จะมีการดึงข้อมูลกลับมาใช้อกี ครัง้ ในการพิจารณา และตัดใจซือ้ สินค้า
การเปิดรับ (Exposure)
Perception
ความสนใจ (Attention)

การตีความ (Interpretation)

ระบบความทรงจา (Memory)
ระยะสัน้
ระยะยาว
(Short term) (Long term)

การตัดสินใจซือ้ และบริโภค (Purchase and consumption)

แผนภาพที่ 2.5 กระบวนการดาเนินการเกีย่ วกับข้อมูลทีใ่ ช้ในการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค
(Information processing for consumer decision making)
ทีม่ า: Hawkins, Del I.,Best, Roger J., Coney, Kenneth A. (1998)
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Kapferer (1992) มองการรับรู้ (Perception) ว่าเป็นการตระหนักรูต้ ่อตราสินค้าของ
ผูบ้ ริโภค (Brand awareness) โดยการวัดความรูข้ องผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับตราสินค้า (Know-how) ว่า
ผูบ้ ริโภครับรูใ้ นสิง่ ทีน่ กั การตลาดสื่อสารเกีย่ วกับตราสินค้าอย่างไร ซึง่ การตระหนักรูต้ ่อตราสินค้า
(Brand awareness) แบ่งออกได้เป็น
1. การระลึกถึงตราสินค้าเป็ นอันดับแรกในใจของผูบ้ ริโภค (Top-of-mind
awareness) ซึง่ ในเชิงการตลาด ตราสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคระลึกถึงเป็นอันดับแรก (Top-of-mind brand)
นัน้ ทาให้ผบู้ ริโภคสามารถตัดสินใจซือ้ สินค้าได้อย่างรวดเร็ว
2. การจาได้โดยไม่มกี ารแนะ (Unaided awareness) เป็นการระลึกถึง (Recall) ต่อ
ตราสินค้าทีเ่ กิดขึน้ ในใจผูบ้ ริโภค โดยทีไ่ ม่มกี ารกระตุน้ ให้เกิดการระลึกได้ ซึง่ ในเชิงการตลาด
ตราสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคจาได้โดยไม่มกี ารแนะ (Unaided awareness) นัน้ แสดงให้เห็นว่าตราสินค้า
ได้รบั ความสนใจจากผูบ้ ริโภค ซึง่ มีแนวโน้มว่าผูบ้ ริโภคจะตัดสินใจซือ้ สินค้าเป็ นอันดับแรกๆ
3. การจาได้โดยมีการแนะ (Aided awareness) เป็นการระลึกได้โดยทีผ่ ูบ้ ริโภคได้รบั
การกระตุน้ ให้เกิดการจาได้ (Recognition) เช่น ถามผูบ้ ริโภคว่าเคยได้ยนิ ตราสินค้านี้หรือไม่ การที่
ผูบ้ ริโภคได้รบั การกระตุน้ จึงสามารถระลึกถึงตราสินค้าได้นนั ้ หมายความว่าผูบ้ ริโภครับรูถ้ งึ ตรา
สินค้าเพียงบางส่วนเท่านัน้ ในเชิงการตลาด มีแนวโน้มว่าตราสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคจาได้ เมือ่ มีการ
แนะนาผูข้ ายสามารถชักจูงใจให้ซอ้ื สินค้าได้งา่ ยขึน้
Lynn B. Upshaw ได้กล่าวว่า ตาแหน่งสินค้าเกิดขึน้ จากการทีค่ นทัวไปมี
่ การรับรูต้ ่อตรา
สินค้านัน้ ๆ อย่างไร ซึง่ มีพน้ื ฐานจากลักษณะทีส่ นิ ค้าแสดงออกมา เมือ่ เทียบกับตราสินค้าอื่น ๆ
(Upshaw, 1995: 23)
การรับรูข้ องบุคคล Robbins (2003, p. 124) กล่าวว่า การรับรู้ (perceptions) หมายถึง
กระบวนการทีป่ จั เจกบุคคลจัดระบบหรือตีความสิง่ ทีป่ ระสาทสัมผัสได้ เพื่อให้ความหมายให้กบั
สภาพแวดล้อมของสิง่ นัน้ ๆ ส่วน Wagner and Hollenbeck (2005, p. 72) กล่าวว่า การรับรู้ คือ
กระบวนการทีป่ จั เจกบุคคลเลือก (select) จัดการ (organize) เก็บ (store) และรับ (retrieve) ข้อมูล
ซึง่ มีกระบวนการสาคัญ ดังแสดงในภาพ
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แผนภาพที่ 2.6 กระบวนการรับรูข้ อง Wagner and Hollenbeck
ทีม่ า: Organizational Behavior Securing : Competitive Advantage (5th ed.,p.73),
By J.A. Wagner & J.R. Hollenbeck,2005, Cincinnati, OH: South-Western.

โดยส่วนใหญ่แล้ว คนเรามักจะมีความเชื่อมันในประสาทสั
่
มผัสของตนเองในบางครัง้ อาจทา
ให้เกิดความเชื่อว่า สิง่ ทีส่ มั ผัสหรือรับรู้ คือ ความเป็ นจริง (reality) ความเชื่อในลักษณะดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดปญั หาได้ โดยเฉพาะกรณีทก่ี ารทีส่ งิ่ รับรูแ้ ละความเป็ นจริงของวัตถุมคี วามแตกต่างกัน
มาก ซึง่ จะนาไปสู่โอกาสทีจ่ ะเกิดความเข้าใจผิดความสับสนและความขัดแย้งภายในองค์การ
(Wagner & Hollenbeck, 2005, p. 73)ในขัน้ ตอนแรกของกระบวนการรับรูค้ อื ความสนใจเอาใจใส่
(attention) เป็นขัน้ ตอนทีข่ อ้ มูลทัง้ หมดถูกกรอง ดังนัน้ จะมีบางส่วนผ่านเข้ามาในระบบ ขัน้ ตอนนี้
จึงเป็ นขัน้ ตอนทีส่ าคัญมาก เพราะเนื่องจากข้อมูลใดทีไ่ ม่ได้ผ่านการกรอง ก็จะไม่ได้ถูกนาเข้ามาสู่
การตัดสินใจ แม้ว่าข้อมูลทีผ่ ่านการกรองในขัน้ ตอนแรกแล้ว แต่ขอ้ มูลทีเ่ ข้ามายังมีจานวนมหาศาล
ดังนัน้ ขัน้ ตอนของการจัดการ (organization) จะทาหน้าทีจ่ ดั การกับข้อมูลจานวนมหาศาลและ
สลับซับซ้อนให้มคี วามง่ายขึน้ ภายหลังทีข่ อ้ มูลต่าง ๆ ถูกจัดการให้งา่ ยขึน้ ข้อมูลดังกล่าวก็จะถูก
จัดเก็บและดึงข้อมูลออกมาใช้ ซึง่ ในบางครัง้ ข้อมูลบางส่วนอาจมีการสูญหายไปบ้างในกระบวนการ
จัดเก็บและการดึงข้อมูล
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กันยา สุวรรณแสง (2540, หน้า 129) เสนอว่า กระบวนการรับรู้ ประกอบด้วย 3
กระบวนการหลักคือ (1) กระบวนการภายนอกหรือสิง่ เร้า (2) กระบวนการภายในหรือการรับรู้ และ
(3) กระบวนการแสดงออกหรือปฏิกริ ยิ าตอบสนอง ดังแสดงในภาพ

แผนภาพที่ 2.7 กระบวนการรับรูข้ องกันยา สุวรรณแสง
ทีม่ า: จิตวิทยาทัวไป
่ (พิมพ์ครัง้ ที่ 3,หน้า 129) โดย กันยา สุวรรณแสง,2540.
กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์รวมสาส์น
การสัมผัสเป็นบันใดขัน้ แรกของการรับรู้ เมื่อร่างกายรับรูผ้ ่านทางประสาทสัมผัสทัง้ 5 ก็จะ
เกิดการตีความ โดยอาศัยความคิด ความเข้าใจ ความจา การเรียนรูแ้ ละมโนภาพ หลังจากนัน้ ก็ทา
การตัดสินใจและแสดงปฏิกริ ยิ าตอบสนองโดยแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งออกมา ซึง่ ปจั จัย
สาคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อการรับรูข้ องปจั เจกบุคคลประกอบด้วยปจั จัยสาคัญ 3 ประการ คือ (1) ปจั จัย
ด้านสถานการณ์ (factors in the situation) ได้แก่ เวลา สภาพแวดล้อมในการทางาน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม (2) ปจั จัยด้านตัวผูร้ บั รู้ (factors in the perceiver) ได้แก่ ทัศนคติ
(attitudes) แรงขับ (motive)ความสนใจ (interests) ประสบการณ์ (experience) และความคาดหวัง
(expectation) และ (3) ปจั จัยด้านเป้าหมาย (factors in the target) ได้แก่ ความใหม่ (novelty) การ
เคลื่อนที(่ motion) เสียง (sound) ขนาด (size) ภาพด้านหลัง (background) ความใกล้ไกล
(proximity) และความเหมือน (similarity) (Robbins, 2003, p. 124)
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2.4 ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
นริ ศร รักษ์วรรณา (2554). การวัดมูลค่าตราสิ นค้าโดยรวมจากมุมมองของผู้บริ โภค.
จากแนวคิดเกีย่ วกับองค์ประกอบของตราสินค้าทีน่ ิยมใช้กนั มีมากมาย แต่แนวคิดทีเ่ หมาะสมในการ
ใช้วดั มูลค่าตราสินค้าจากมุมมองผูบ้ ริโภค ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบตราสินค้าจาก
แนวความคิดทฤษฎีของนักวิชาการและนักการตลาด พบว่า องค์ประกอบทีค่ วรจะนาไปพัฒนาเป็น
เครือ่ งวัดมูลค่าตราสินค้าผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นครัง้ นี้ ได้แก่ 1) การรับรูใ้ นตราสินค้า
(Brand Awareness) ทีจ่ ะประกอบไปด้วย การระลึกถึงตราสินค้า (Brand Recall) และการจดจาได้
ถึงตราสินค้า (Brand Recognition) 2) การเชื่อมโยงคุณสมบัตเิ ข้ากับตราสินค้า (Brand
Association) ทีม่ อี งค์ประกอบย่อยประกอบด้วย การรับรูค้ ุณภาพโดยรวมของสินค้า (Perceived
Quality) คุณสมบัตเิ ด่นของตราสินค้า (Brand Attribute) คุณประโยชน์ของตราสินค้า (Brand
Attitude) และ 3) ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) อนึ่ง ก่อนการนากรอบแนวคิดนี้ไป
ประยุกต์ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ใดควรได้มกี ารนาองค์ประกอบดังกล่าวไปทดสอบเสียก่อนว่าเหมาะสม
สาหรับผลิตภัณฑ์นนั ้ หรือไม่ แล้วจึงนากรอบแนวคิดนี้ไปพัฒ นาเป็ นเครือ่ งมือในการวัดมูลค่าตรา
สินค้าจากมุมมองของผูบ้ ริโภคต่อไป
เขมิ กา สงวนพวก (2549). การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อคุณค่าตราสิ นค้าในธุรกิ จผู้
ให้บริ การระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี. จากการศึกษาถึงการรับรู้
ของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อคุณค่าตราสินค้าจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือ
พบว่าผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 35 ปี สถานภาพสมรส
รายได้อยูร่ ะหว่าง 3,000 – 9,000 บาทต่อเดือน ในด้านทัศนคติต่อคุณค่าตราสินค้าในธุรกิจผู้
ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นเขตอาเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี พบว่า ตราสินค้าบริการทีม่ คี ุณค่า
ในสายตาผูข้ องผูบ้ ริโภคมากทีส่ ุด คือ ตราสินค้าเอไอเอส (AIS) ผูบ้ ริโภครับรูค้ ุณค่าตราสินค้าใน
ธุรกิจผูใ้ ห้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ าพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณารายได้ พบว่า
เกณฑ์อยูร่ ะดับมากทุกด้าน โดยในด้านความน่ าเชื่อถือผูบ้ ริโภคมีการรับรูส้ งู สุด รองลงมาเป็ นด้าน
ความแน่ นอน ด้านความเอาใจใส่ ด้านสิง่ ทีส่ ามารถจับต้องได้ และด้านการตอบสนองตามลาดับ
และเมือ่ เปรียบเทียบการรับรูข้ องบผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อตราสินค้าในธุรกิจผูใ้ ห้บริการระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นเขตอาเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภค พบว่า
เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน แตกต่างกันมีการรับรูต้ ่อคุณค่าตราสินค้าในธุรกิจบริการ
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนผูบ้ ริโภคทีอ่ ายุ
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สถานภาพสมรส และอาชีพ แตกต่างกัน มีการรับรูต้ ่อคุณค่าตราสินค้าในธุรกิจผูใ้ ห้บริการระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
กฤษยา ภู่มงคงสุริยา (2546). การวัดคคุณค่าตราสิ นค้าของสถานี น้ามัน. จาก
การศึกษาคุณค่าตราสินค้าของสถานีบริการน้ามัน ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 6 ยีห่ อ้ อันได้แก่
ปตท.เซลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ บางจาก และเจ็ท การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อวัดคุณค่าตราสินค้า
(Brand Equity) ในความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคสถานีบริการน้ามันยีห่ ้อดังกล่าว โดยใช้วธิ กี ารวัดแบบ 5
ปจั จัย อันได้แก่ ปจั จัยทางด้านความรูจ้ กั ตราสินค้า ปจั จัยทางด้านความชอบตราสินค้า ปจั จัย
ทางด้านความตัง้ ใจซือ้ สินค้า ปจั จัยทางด้านความพึงพอใจในตราสินค้า และปจั จัยทางด้านความ
ภักดีต่อตราสินค้า การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน
200 อย่าง ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แล้วนาเสนอตารางประกอบเชิง
อธิบาย ผลการวิจยั พบว่า คุณค่าตราสินค้าของสถานีบริการน้ ามัน 6 ยีห่ อ้ มีอนั ดับดังนี้ อันดับที่ 1
เซลล์ มีค่า 3.93 อันดับที่ 2 มีค่า 3.86 อันดับที่ 2 มีค่ า 3.82 อันดับที่ 4 มีค่า 3.57 อันดับที่ 5 มี
ค่า 3.26 และเมือ่ ทาการวัดคุณค่าแต่ละปจั จัย พบว่า ปจั จัยทางด้านความรูจ้ กั ตราสินค้า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับการรูจ้ กั เซลล์มากทีส่ ุด ส่วนบางจากเป็ นสถานีน้ ามันทีม่ รี ะดับการรูจ้ กั ต่าทีส่ ุด
ปจั จัยด้านความชอบตราสินค้า กลุ่มตัวอย่างมีความชอบตราสินค้าเจ็ทมากทีส่ ุด ส่วนคาลเท็กซ์กลุ่ม
ตัวอย่างมีความชอบน้อยทีส่ ุด ปจั จัยทางด้านความตัง้ ใจซือ้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตัง้ ใจใช้
บริการเซลล์มากทีส่ ุด ส่วนบางจากกลุ่มตัวอย่างมีความตัง้ ใจซือ้ น้อยทีส่ ุด ปจั จัยด้านความพึงพอใจ
ในตราสินค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเจ็ทมากเป็นอันดับที่ 1 ส่วนบางจากมีความพึง
พอใจน้อยทีส่ ุด และปจั จัยสุดท้าย คือ ปจั จัยด้านความจงรักภักดีต่อตราสินค้าพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความจงรักภักดีต่อตราน้อยทีส่ ุด

บทที่ 3
ผลการศึกษา สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรือ่ ง การรับรูต้ ราสินค้าแสนสิรผิ ่านเอ็นเตอร์เทนเม้นท์มาร์เก็ตติง้ ในครัง้ นี้
ผูศ้ กึ ษาได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Method) และรูปแบบเชิง
คุณภาพ (Qualitative Method) โดยทาการวิเคราะห์ตวั แปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยใช้ตาราง
แจกแจงความถี่มาประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตารางที่ 3.1 แสดงจานวนและค่าร้อยละด้านเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
78
122
200

ร้อยละ
39.0
61.0
100.0

จากตารางที่ 3.1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 และเพศชาย จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0
ตารางที่ 3.2 แสดงจานวนและค่าร้อยละด้านอายุ
อายุ
25 - 29 ปี
30 – 34 ปี
35 ปีขน้ึ ไป
รวม

จานวน
103
55
42
200

ร้อยละ
51.5
27.5
21.0
100.0
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จากตารางที่ 3.2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่มอี ายุอยูใ่ นช่วง
25 - 29 ปี จานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมามีอายุอยูใ่ นช่วง 30 - 34 ปี จานวน
55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 อันดับต่อมามีอายุอยูใ่ นช่วง 35 ปีขน้ึ ไป จานวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.0 ตามอันดับ
ตารางที่ 3.3 แสดงจานวนและค่าร้อยละด้านการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
18
166
16
200

ร้อยละ
9.0
83.0
8.0
100.0

จากตารางที่ 3.3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่มรี ะดับ
การศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี จานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 83.0 อันดับรองลงมามีระดับ
การศึกษาอยูใ่ นระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 อันดับต่อมามี
การศึกษาอยูใ่ นระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามอันดับ
ตารางที่ 3.4 แสดงจานวนและค่าร้อยละด้านรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
25,000 – 45,000 บาท
45,001 – 65,000 บาท
มากกว่า 65,000 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน
161
31
8
200

ร้อยละ
80.5
15.5
4.0
100.0

จากตารางที่ 3.4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่มรี ายได้อยู่
25,000 – 45,000 บาท จานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 อันดับรองลงมามีรายได้อยูใ่ นช่วง
ไม่เกิน 45,001 – 65,000 บาท จานวน 31 คน และอันดับสุดท้ายมีรายได้มากกว่า 65,000 บาท
ขึน้ ไป จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามอันดับ
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ตารางที่ 3.5 แสดงจานวนและค่าร้อยละด้านอาชีพ
อาชีพ
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน
รับจ้างทัวไป
่
ธุรกิจส่วนตัว
รวม

จานวน
18
14
56
4
105
200

ร้อยละ
9.0
7.0
29.5
2.0
52.5
100.0

จากตารางที่ 3.5 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่มอี าชีพทา
ธุรกิจส่วนตัวจานวน จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 อันดับรองลงมามีอาชีพพนักงาน
บริษทั เอกชน จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 อันดับต่อมามีอาชีพรับราชการ จานวน 18
คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 อันดับต่อมามีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ
7.0 และอันดับสุดท้ายมีอาชีพรับจ้างทัวไป
่ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามอันดับ
ตารางที่ 3.6 แสดงจานวนและค่าร้อยละด้านสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
ม่าย/หย่าร้าง
รวม

จานวน
110
80
10
200

ร้อยละ
55.0
40.0
5.0
100.0

จากตารางที่ 3.6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่สถานภาพโสด
จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 สถานภาพสมรส จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 และ
สถานภาพม่าย/หย่าร้าง จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0
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ตารางที่ 3.7 แสดงจานวนและค่าร้อยละด้านทีพ่ กั อาศัย
ที่พกั อาศัย
บ้านของตัวเอง
ไม่ใช่บา้ นของตัวเอง
รวม

จานวน
77
123
200

ร้อยละ
38.5
61.5
100.0

จากตารางที่ 3.7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่มที พ่ี กั อาศัย
ไม่ใช่บา้ นของตัวเอง จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 และมีทพ่ี กั อาศัยเป็ นบ้านของตนเอง
จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5
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ส่วนที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับตราสิ นค้า
ตารางที่ 3.8 แสดงอันดับและค่าร้อยละของบ้านจัดสรรทีผ่ บู้ ริโภครับรูเ้ กีย่ วกับตราสินค้า
อันดับที่
1
2
3
4
5

บริษทั
พฤกษาเรียลเอสเตท
แลนด์แอนด์เฮ้าส์
คลอลิตเ้ี ฮ้าส์
แสนสิร ิ
เอพี พรอพเพอร์ต้ี

ร้อยละ
48.5
42.5
43.0
37.5
40.0

จากตารางที่ 3.8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่นึกถึงบริษทั
บ้านจัดสรรตามอันดับและจานวนร้อยละ ดังต่อไปนี้ บริษทั พฤกษาเรียลเอสเตท อยูใ่ นอันดับที่
1 คิดเป็นร้อยละ 48.5 บริษทั ทีน่ ึกถึงเป็ นอันดับที่ 2 คือ บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ คิดเป็นร้อยละ
43.0 บริษทั ทีน่ ึกถึงเป็ นอันดับที่ 4 คือ บริษทั แสนสิร ิ คิดเป็นร้อยละ 37.5 และบริษทั ทีน่ ึกถึง
เป็นอันดับที่ 5 คือบริษทั เอพี พรอพเพอร์ต้ี คิดเป็นร้อยละ 40.0
ตารางที่ 3.9 แสดงอันดับและค่าร้อยละของการจดจาสัญลักษณ์ตราสินค้าของบ้านจัดสรร
อันดับที่
1
2
3
4
5

บริษทั
แสนสิร ิ
พฤกษาเรียลเอสเตท
แลนด์แอนด์เฮ้าส์
คลอลิตเ้ี ฮ้าส์
เอพี พรอพเพอร์ต้ี

ร้อยละ
77.5
76.0
70.0
69.5
61.0

จากตารางที่ 3.9 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่การจดจา
สัญลักษณ์ตราสินค้าของบ้านจัดสรรตามอันดับและจานวนร้อยละ ดังต่อไปนี้ บริษทั แสนสิร ิ อยู่
ในอันดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 77.5 บริษทั ทีน่ ึกถึงเป็นอันดับที่ 2 คือ บริษทั พฤกษาเรียลเอสเตท
คิดเป็นร้อยละ 76.0 บริษทั ทีน่ ึกถึงเป็ นอันดับที่ 3 คือ บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ คิดเป็นร้อยละ
70.0 บริษทั ทีน่ ึกถึงเป็ นอันดับที่ 4 คือ บริษทั คลอลิตเ้ี ฮ้าส์ คิดเป็นร้อยละ 69.5 และบริษทั ที่
นึกถึงเป็นอันดับที่ 5 คือบริษทั เอพี พรอพเพอร์ต้ี คิดเป็นร้อยละ 61.0
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ตารางที่ 3.10 แสดงอันดับและค่าร้อยละของการระลึกถึงแสนสิร ิ
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภททีอ่ ยูอ่ าศัย
บ้านเดีย่ ว
ทาวน์โฮม
คอนโดมิเนียม
โฮมออฟฟิต
คอนโดมิเนียมพักตากอากาศ หัวหิน
คอนโดมิเนียมพักตากอากาศ ภูเก็ต
คอนโดมิเนียมพักตากอากาศ พัทยา
คอนโดมิเนียมพักตากอากาศ เชียงใหม่
คอนโดมิเนียมพักตากอากาศ เขาใหญ่

ร้อยละ
87.0
61.5
47.0
50.5
34.0
39.5
43.5
44.0
46.0

จากตารางที่ 3.10 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่มคี วามระลึก
ถึงเกีย่ วแสนสิรติ ามอันดับและจานวนร้อยละ ดังต่อไปนี้ อันดับที่ 1 บ้านเดีย่ ว คิดเป็ นร้อยละ
87.0 อันดับที่ 2 ทาวน์โฮม คิดเป็นร้อยละ 61.5 อันดับที่ 3 เป็นคอนโดมิเนียม คิดเป็นร้อยละ
37.5 อันดับที่ 4 โฮมออฟฟิต คิดเป็นร้อยละ 50.5 อันดับที่ 5 คอนโดมิเนียมพักตากอากาศ ภูเก็ต
คิดเป็นร้อยละ 39.5 อันดับที่ 6 คอนโดมิเนียมพักตากอากาศ พัทยา คิดเป็นร้อยละ 43.5 อันดับที่
7 คอนโดมิเนียมพักตากอากาศ เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 44.0 อันดับที่ 8 คอนโดมิเนียมพักตาก
อากาศ เขาใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 46.0
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ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับตราสิ นค้า
ตารางที่ 3.11 แสดงความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับแสนสิร ิ
ความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับแสนสิร ิ
แสนสิรเิ ป็ นบริษทั จัดสรรทีด่ แู ลห่วงใยลูกบ้านและกลุ่มเป้าหมาย
แสนสิรเิ ป็นแบรนด์สาหรับคนรุ่นใหม่
แสนสิรเิ ป็นเพื่อนทีร่ ใู้ จ
แสนสิรเิ ป็นแบรนด์ทจ่ี ริงใจเปิดเผยตรงไปตรงมา
แสนสิรเิ ป็นสังคมทีด่ มี คี ุณภาพ
แสนสิรเิ ป็นแรงบันดาลใจให้อยากมีทอ่ี ยูอ่ าศัยเป็ นของตัวเอง
แสนสิรเิ ป็ นแบรนด์ทม่ี สี นิ ค้าหลากหลายตอบสนองได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
แสนสิรเิ ป็นแบรนด์ทม่ี คี ุณภาพดี
แสนสิรเิ ป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ รี สนิยมและมีราคาทีเ่ หมาะกับคุณภาพ

จานวน
153
127
82
107
155
118
126
160
73

ร้อยละ
76.5
63.5
41.0
53.5
77.5
59.0
63.0
80.0
36.5

จากตารางที่ 3.11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่ม ี
ความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับแสนสิร ิ คือ เป็นแบรนด์ทม่ี คี ุณภาพดี จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ
80.0 รองลงมาเป็นสังคมทีม่ คี ุณภาพ จานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 เป็นบริษทั จัดสรรที่
ดูแลห่วงใยลูกบ้านและกลุ่มเป้าหมาย จานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 เป็นแบรนด์สาหรับ
คนรุน่ ใหม่ จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 เป็นแบรนด์ทม่ี สี นิ ค้าหลากหลายตอบสนองได้
ทุกกลุ่มเป้าหมาย จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 เป็นแรงบันดาลใจให้อยากมีทอ่ี ยูอ่ าศัย
เป็นของตัวเอง จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 เป็นแบรนด์ทจ่ี ริงใจเปิดเผยตรงไปตรงมา
จานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 เป็นเพื่อนทีร่ ใู้ จ จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 และ
เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ รี สนิยมและมีราคาทีเ่ หมาะกับคุณภาพ จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5
ตามอันดับ
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ตารางที่ 3.12 แสดงจานวนและค่าร้อยละของการแนะนาแสนสิรใิ ห้บุคคลทีร่ จู้ กั
การแนะนาแสนสิ ริให้บคุ คลที่ร้จู กั
แนะนา
- แสนสิรเิ ป็นแบรนด์ทม่ี คี ุณภาพ
- แสนสิรมิ ที าเลทีต่ งั ้ เหมาะสม
- แสนสิรมิ รี าคาเหมาะสม
- แสนสิรเิ ป็นสังคมทีม่ คี ุณภาพดี
- แสนสิรมิ บี ริการหลังการขายทีด่ ี
ไม่แนะนา
รวม

จานวน

ร้อยละ

67
32
22
27
16

40.9
19.5
13.4
16.5
9.8

จานวน ร้อยละ
164
82.0

36
200

18.0
100.0

จากตารางที่ 3.12 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่จะให้
คาแนะนาแสนสิรใิ ห้กบั บุคคลทีร่ จู้ กั ทีต่ อ้ งการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย จานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0
และไม่แนะนา จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 โดยเห็นว่าแสนสิรเิ ป็ นแบรนด์ทม่ี คี ุณภาพดี
ราคาเหมาะสม แสนสิรเิ ป็ นสังคมทีม่ คี ุณภาพดี มีราคาทีเ่ หมาะสมและมีบริการหลังการขายทีด่ ี
ตามอันดับ
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ส่วนที่ 4 กิ จกรรมบันเทิ งของแสนสิ ริ
ตารางที่ 3.13 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ
กิ จกรรมบันเทิ งของแสนสิ ริ
จานวน ร้อยละ
ภาพยนตร์ เรือ่ งรักเจ็ดปีดเี จ็ดหน
147
50.3
เพลงชุดพิเศษ LoveinspiresLove by Sansiri จากศิลปินนักร้องค่าย
15
5.1
Love Is
Mini concert LoveinspiresLove by Sansiri
45
15.4
แสนสิรเิ วปไซด์ www.sansiri.com My World My Passion
23
7.9
FB Fan Page https://www.facebook.com/#!/sansirifamily
12
4.1
Mobile Application Home Inspired by Sansiri
6
2.1
กิจกรรมที่ แสนสิรเิ ล้าจน์ ไลฟ์สไตล์สเปซ สยามพารากอน
44
15.1
Self-Exclusive Workshop
รวม
292 100.0
จากตารางที่ 3.13 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่เข้าร่วม
กิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ ดังนี้ ภาพยนตร์ เรือ่ งรักเจ็ดปีดเี จ็ดหน จานวน 147 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.3 กิจกรรมที่ Mini concert LoveinspiresLove by Sansiri จานวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.4 แสนสิรเิ ล้าจน์ ไลฟ์สไตล์สเปซ สยามพารากอน Self-Exclusive Workshop จานวน
44 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 แสนสิรเิ วปไซด์ www.sansiri.com My World My Passion จานวน
23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 เพลงชุดพิเศษ LoveinspiresLove by Sansiri จากศิลปินนักร้องค่าย
Love Is จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 และ FB Fan Page
https://www.facebook.com/#!/sansirifamily จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 และ Mobile
Application Home Inspired by Sansiri จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามอันดับ
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ตารางที่ 3.14 แสดงร้อยละและค่าเฉลีย่ ของความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมของ
แสนสิร ิ
รายการ
กิจกรรมของแสนสิร ิ

ชอบ
มาก
25.5

ชอบ

เฉย ๆ

58.5

15.5

ไม่
ชอบ
0.5

ไม่ชอบ
มาก
-

ค่าเฉลีย่ แปลผล
3.82

มาก

จากตารางที่ 3.14 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่แสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมของแสนสิร ิ อยูใ่ นระดับชอบ คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมาอยูใ่ นระดับ
ชอบมาก คิดเป็ นร้อยละ 15.5 มีความคิดเห็นเฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 15.5 และมีความคิดเห็นไม่
ชอบคิดเป็นร้อยละ 0.5 โดยรวมมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.82 ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมเกีย่ วกับ
กิจกรรมของแสนสิรอิ ยูใ่ นระดับมาก

ตารางที่ 3.15 แสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มคี วามรูส้ กึ ว่ากิจกรรมสร้าง
ความโดดเด่นให้แสนสิร ิ
รายการ
กิจกรรมของแสนสิร ิ

มาก
ทีส่ ุด
2.0

มาก
41.5

ปาน
กลาง
52.5

น้อย
3.0

น้อย
ทีส่ ุด
1.0

ค่าเฉลีย่ แปลผล
3.71

มาก

จากตารางที่ 3.15 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่แสดง
ความรูส้ กึ ต่อกิจกรรมในการสร้างความโดดเด่นให้แสนสิรอิ ยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
52.5 รองลงมาอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 41.5 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.0 น้อยทีส่ ุด
คิดเป็นร้อยละ 1.0 ส่วนความคิดเห็นด้านความรูส้ กึ ต่อกิจกรรมในการสร้างความโดดเด่นให้แสน
สิรมิ ากทีส่ ุดมีเพียงร้อยละ 2.0 โดยรวมมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.71 ความรูส้ กึ ว่ากิจกรรมของแสนสิร ิ
สร้างความโดดเด่นให้แสนสิรอิ ยูใ่ นระดับมาก
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ตารางที่ 3.16 แสดงจานวน ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมบันเทิงของ
แสนสิร ิ (ภาพยนตร์)
ประเภทของกิจกรรมบันเทิงของแสนสิริ

1. ภาพยนตร์เรื่องรักเจ็ดปี ดเี จ็ดหนทาให้แสน
สิรดิ ทู นั สมัยและโดดเด่นขึน้
2. ภาพยนตร์เรื่องรักเจ็ดปี ดเี จ็ดหนสะท้อน
ภาพความอบอุ่นของครอบครัวคนรุ่นใหม่ท่ี
อาศัยอยู่ในแสนสิริ
3. ภาพยนตร์เ รื่อ งรัก เจ็ด ปี ดีเ จ็ด หนท าให้
ท่านค้นพบในสิง่ ทีท่ ่านอยากทา
4. ภาพยนตร์เรื่องรักเจ็ดปี ดเี จ็ดหนช่วยสร้าง
สังคมที่เข้มแข็งของแสนสิรแิ ละมีกจิ กรรมที่
น่ าสนใจตอบสนองต่อการใช้ชวี ติ ของคนรุ่น
ใหม่
5. ภาพยนตร์เรื่องรักเจ็ดปี ดเี จ็ดหนเป็ นแรง
บันดาลใจในการตกแต่งบ้านให้บา้ นสวยตาม
แบบของท่าน
6. ภาพยนตร์เรื่องรักเจ็ดปี ดีเจ็ดหนสร้า ง
สัง คมใหม่ใ ห้ท่ านได้เจอเพื่อ นที่สนใจในสิ่ง
เดียวกันและทากิจกรรมนัน้ ร่วมกัน

มาก
ทีส่ ดุ
5
83.0
(122)
67.3
(99)

มาก

น้อย

4
13.6
(20)
27.9
(41)

ปาน
กลาง
3
3.4
(5)
4.8
(7)

2
-

น้อย
ทีส่ ดุ
1
-

-

49.7
(73)
53.7
(79)

44.2
(65)
43.5
(64)

0.54
(9)
2.7
(4)

81.6
(120)

15.0
(22)

51.1
(75)

28.6
(42)

ค่าเฉลีย่ ความหมาย

4.80

มากทีส่ ดุ

-

4.63

มากทีส่ ดุ

0.7

-

4.43

มากทีส่ ดุ

-

-

4.51

มากทีส่ ดุ

3.4
(5)

-

-

4.78

มากทีส่ ดุ

20.4
(30)

-

-

4.31

มากทีส่ ดุ

จากตารางที่ 3.16 พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (ภาพยนตร์) จานวน
147 คน ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (ภาพยนตร์) 3 อันดับ
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คือ ภาพยนตร์เรื่องรักเจ็ดปีดเี จ็ดหนทาให้แสนสิรดิ ูทนั สมัยและโดดเด่นขึน้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เป็ นแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านให้บ้านสวยตาม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.78 และสะท้อนภาพความอบอุ่นของครอบครัวคนรุ่นใหม่ทอ่ี าศัยอยู่ในแสนสิร ิ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.63 ตามอันดับ
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ตารางที่ 3.17 แสดงจานวน ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมบันเทิงของ
แสนสิร ิ (เพลง)
ประเภทของกิจกรรมบันเทิงของแสนสิริ

1. เพลงชุดพิเศษทีแ่ สนสิรทิ าร่วมกับค่าย Love
Is ทาให้แสนสิรดิ ทู นั สมัยและโดดเด่นขึน้
2. เพลงชุดพิเศษทีแ่ สนสิรทิ าร่วมกับค่าย Love
Is สะท้อนภาพความอบอุ่นของครอบครัวคน
รุ่นใหม่ทอ่ี าศัยอยู่ในแสนสิริ
3. เพลงชุดพิเศษทีแ่ สนสิรทิ าร่วมกับค่าย Love
Is ทาให้ท่านค้นพบในสิง่ ทีท่ ่านอยากทา
4. เพลงชุดพิเศษทีแ่ สนสิรทิ าร่วมกับค่าย Love
Is ช่วยสร้างสังคมทีเ่ ข้มแข็งของแสนสิรแิ ละมี
กิจ กรรมที่น่ า สนใจตอบสนองต่ อ การใช้ชีวิติ
ของคนรุ่นใหม่
5. เพลงชุดพิเศษทีแ่ สนสิรทิ าร่วมกับค่าย Love
Is เป็ นแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านให้บา้ น
สวยตามแบบของท่าน
6. เพลงชุดพิเศษทีแ่ สนสิรทิ าร่วมกับค่าย Love
Is สร้างสังคมให้ท่านได้เจอเพื่อนทีส่ นใจในสิง่
เดียวกันและทากิจกรรมนัน้ ร่วมกัน

มาก
ทีส่ ดุ
5
46.7
(7)
26.7
(11)

มาก

ปาน
กลาง
3
20.0
(3)
-

น้อย
2
-

น้อย
ทีส่ ดุ
1
-

4
33.3
(5)
73.3
(4)

-

6.7
(1)
6.7
(1)

53.3
(8)
53.3
(8)

40.0
(6)
40.0
(6)

33.3
(5)

60.0
(9)

13.3
(2)

26.7
(4)

ค่าเฉลีย่ ความหมาย

4.25

มากทีส่ ดุ

-

4.27

มากทีส่ ดุ

-

-

3.67

มาก

-

-

3.67

มาก

6.7
(1)

-

-

4.27

มากทีส่ ดุ

60.0
(9)

-

-

3.53

มาก

จากตารางที่ 3.17 พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (เพลง) จานวน 15 คน
ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (เพลง) 3 อันดับ อยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ เพลงชุดพิเศษที่แสนสิรทิ าร่วมกับค่าย Love Is สะท้อนภาพความอบอุ่นของ
ครอบครัวคนรุ่นใหม่ท่อี าศัยอยู่ในแสนสิรแิ ละเป็ นแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านให้บ้านสวย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.27 และทาให้แสนสิรดิ ูทนั สมัยและโดดเด่นขึ้น ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.25 ตาม
อันดับ
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ตารางที่ 3.18 แสดงจานวน ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมบันเทิงของ
แสนสิร ิ (Mini Concert)
ประเภทของกิจกรรมบันเทิงของแสนสิริ

1. Mini Concert ของค่ายเพลง Love is ทาให้
แสนสิรดิ ทู นั สมัยและโดดเด่นขึน้
2. Mini Concert ของค่ายเพลง Love is
สะท้อนภาพความอบอุ่นของครอบครัวคนรุ่น
ใหม่ทอ่ี าศัยอยู่ในแสนสิริ
3. Mini Concert ของค่ายเพลง Love is ทาให้
ท่านค้นพบในสิง่ ทีท่ ่านอยากทา
4. Mini Concert ของค่ายเพลง Love is ช่วย
สร้างสังคมทีเ่ ข้มแข็งของแสนสิรแิ ละมีกจิ กรรม
ที่น่าสนใจตอบสนองต่ อการใช้ชวี ิตของคนรุ่น
ใหม่
5 Mini Concert ของค่ายเพลงLove is เป็ นแรง
บันดาลใจในการตกแต่ งบ้านให้บ้านสวยตาม
แบบของท่าน
6 Mini Concert ของค่ายเพลงLove is สร้าง
สัง คมใหม่ ใ ห้ท่ า นได้เ จอเพื่อ นที่ส นใจในสิ่ง
เดียวกันและทากิจกรรมนัน้ ร่วมกัน

มาก
ทีส่ ดุ
5
77.1
(35)
54.3
(25)

มาก

ปาน
กลาง
3
-

น้อย
2
-

น้อย
ทีส่ ดุ
1
-

4
22.9
(10)
42.9
(19)

2.9
(1)

-

2.9
(1)
8.6
(4)

77.1
(35)
68.6
(31)

20.0
(9)
22.9
(10)

85.7
(39)

14.3
(6)

51.4
(23)

48.6
(22)

ค่าเฉลีย่ ความหมาย

4.77

มากทีส่ ดุ

-

4.51

มากทีส่ ดุ

-

-

3.83

มาก

-

-

3.86

มาก

-

-

-

4.86

มากทีส่ ดุ

-

-

-

3.51

มาก

จากตารางที่ 3.18 พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (Mini Concert) จานวน
45 คน ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (Mini Concert) 3
อันดับ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด คือ Mini Concert ของค่ายเพลง Love is เป็ นแรงบันดาลใจในการ
ตกแต่งบ้านให้บา้ นสวย ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.86 ทาให้แสนสิรดิ ูทนั สมัยและโดดเด่นขึน้ ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.77 และสะท้อนภาพความอบอุ่นของครอบครัวคนรุ่นใหม่ทอ่ี าศัยอยู่ในแสนสิร ิ ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.51 ตามอันดับ
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ตารางที่ 3.19 แสดงจานวน ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมบันเทิงของ
แสนสิร ิ (แสนสิรเิ ว็บไซด์)
ประเภทของกิจกรรมบันเทิงของแสนสิริ

1. แสนสิรเิ ว็บไซด์ทาให้แสนสิรดิ ูทนั สมัยและ
โดดเด่นขึน้
2. แสนสิรเิ ว็บไซด์สะท้อนภาพความอบอุ่นของ
ครอบครัวคนรุ่นใหม่ทอ่ี าศัยอยู่ในแสนสิริ
3. แสนสิรเิ ว็บไซด์ทาให้ท่านค้นพบในสิง่ ทีท่ ่าน
อยากทา
4. แสนสิริเว็บไซด์ช่วยสร้างสังคมที่เข้มแข็ง
ของแสนสิรแิ ละมีกจิ กรรมทีน่ ่ าสนใจตอบสนอง
ต่อการใช้ชวี ติ ของคนรุ่นใหม่
5. แสนสิริเว็บไซด์เป็ นแรงบันดาลใจในการ
ตกแต่งบ้านให้บา้ นสวยตามแบบของท่าน
6. แสนสิรเิ ว็บไซด์สร้างสังคมใหม่ให้ท่านได้เจอ
เพื่อนที่สนใจในสิง่ เดียวกันและทากิจกรรมนัน่
ร่วมกัน

มาก
ทีส่ ดุ
5
39.1
(9)
13.0
(3)
65.2
(15)
13.0
(3)

มาก
4
52.2
(12)
65.2
(15)
34.8
(8)
65.2
(15)

26.1
(6)
21.7
(5)

65.2
(15)
52.2
(12)

ปาน
กลาง
3
8.7
(2)
21.7
(5)
-

น้อย
2
-

น้อย
ทีส่ ดุ
1
-

-

ค่าเฉลีย่ ความหมาย

4.30

มากทีส่ ดุ

-

3.91

มาก

-

-

3.69

มาก

17.4
(4)

4.3
(1)

-

3.87

มาก

8.7
(2)
26.1
(6)

-

-

4.17

มาก

-

-

3.96

มาก

จากตารางที่ 3.19 พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (แสนสิรเิ ว็บไซด์)
จานวน 23 คนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (แสนสิรเิ ว็บไซด์)
3 อันดับ คือ แสนสิรเิ ว็บไซด์ทาให้แสนสิรดิ ทู นั สมัยและโดดเด่นขึน้ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ค่าแฉ
ลีย่ เท่ากับ 4.30 รองลงมาแสนสิรเิ ว็บไซด์เป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านให้บา้ นสวย อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.17 และแสนสิรเิ ว็บไซด์สร้างสังคมใหม่ให้ท่านได้เจอเพื่อนที่
สนใจในสิง่ เดียวกันและทากิจกรรมนันร่
่ วมกัน อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.96 ตามอันดับ
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ตารางที่ 3.20 แสดงจานวน ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมบันเทิงของ
แสนสิร ิ (Facebook Fan Page)
ประเภทของกิจกรรมบันเทิงของแสนสิริ

1. แสนสิริ Facebook Fan Page ทาให้แสนสิริ
ดูทนั สมัยและโดดเด่นขึน้
2. แสนสิริ Facebook Fan Page สะท้อนภาพ
ความอบอุ่นของครอบครัวคนรุ่นใหม่ทอ่ี าศัยอยู่
ในแสนสิริ
3. แสนสิริ Facebook Fan Page ทาให้ทา่ น
ค้นพบในสิง่ ทีท่ ่านอยากทา
4. แสนสิริ Facebook Fan Page ช่วยสร้าง
สังคมทีเ่ ข้มแข็งของแสนสิรแิ ละมีกจิ กรรมที่
น่าสนใจตอบสนองต่อการใช้ชวี ติ ของคนรุ่น
ใหม่
5. แสนสิริ Facebook Fan Page เป็ นแรง
บันดาลใจในการตกแต่งบ้านให้บา้ นสวยตาม
แบบของท่าน
6. แสนสิริ Facebook Fan Page สร้างสังคม
ใหม่ให้ท่านได้เจอเพื่อนทีส่ นใจในสิง่ เดียวกัน
และทากิจกรรมนัน้ ร่วมกัน

มาก
ทีส่ ดุ
5
50.0
(6)
50.0
(6)

มาก

น้อย

4
25.0
(3)
25.0
(3)

ปาน
กลาง
3
25.0
(3)
16.7
(2)

8.3
(1)

66.7
(8)
58.3
(7)

25.0
(3)
16.7
(2)

8.3
(1)
25.0
(3)

83.3
(10)

8.3
(2)

75.0
(9)

16.7
(2)

2
-

น้อย
ทีส่ ดุ
1
-

ค่าเฉลีย่ ความหมาย

4.25

มากทีส่ ดุ

-

4.17

มาก

-

-

4.58

มากทีส่ ดุ

-

-

4.33

มากทีส่ ดุ

8.3
(2)

-

-

4.75

มากทีส่ ดุ

8.3
(1)

-

-

4.67

มากทีส่ ดุ

จากตารางที่ 3.20 พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (Facebook Fan Page)
จานวน 12 คน ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (Facebook
Fan Page) 3 อันดับ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คือ แสนสิร ิ Facebook Fan Page เป็นแรงบันดาล
ใจในการตกแต่งบ้านให้บา้ นสวย ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.67 สร้างสังคมใหม่ให้ท่านได้เจอเพื่อนที่
สนใจในสิง่ เดียวกัน ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.67 และกิจกรรมทีร่ ว่ มกันทาให้ท่านค้นพบในสิง่ ทีท่ ่าน
อยากทา ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.58 ตามอันดับ
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ตารางที่ 3.21 แสดงจานวน ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมบันเทิงของ
แสนสิร ิ (Mobile Application)
ประเภทของกิจกรรมบันเทิงของแสนสิริ

1. แสนสิริ Mobile Application ทาให้แสนสิรดิ ู
ทันสมัยและโดดเด่นขึน้
2. แสนสิริ Mobile Application สะท้อนภาพ
ความอบอุ่นของครอบครัวคนรุ่นใหม่ทอ่ี าศัยอยู่
ในแสนสิริ
3. แสนสิริ Mobile Application ทาให้ท่าน
ค้นพบในสิง่ ทีท่ ่านอยากทา
4. แสนสิริ Mobile Application ช่วยสร้างสังคม
ทีเ่ ข้มแข็งของแสนสิรแิ ละมีกจิ กรรมทีน่ ่าสนใจ
ตอบสนองต่อการใช้ชวี ติ ของคนรุ่นใหม่
5. แสนสิริ Mobile Application เป็ นแรงบันดาล
ใจในการตกแต่งบ้านให้บา้ นสวยตามแบบของ
ท่าน
6. แสนสิริ Mobile Application สร้างสังคมใหม่
ให้ท่านได้เจอเพื่อนทีส่ นใจในสิง่ เดียวกันและ
ทากิจกรรมนัน้ ร่วมกัน

มาก
ทีส่ ดุ
5
50.0
(3)
66.7
(4)

มาก

ปาน
กลาง
3
-

น้อย
2
-

น้อย
ทีส่ ดุ
1
-

4
50.0
(3)
33.3
(2)

-

-

66.7
(4)
50.0
(3)

33.3
(2)
50.0
(3)

-

58.3
(3)
50.0
(3)

ค่าเฉลีย่ ความหมาย

4.50

มากทีส่ ดุ

-

3.67

มาก

-

-

3.67

มาก

-

-

-

3.50

มาก

16.7
(1)

25.0
(2)

-

-

4.33

มากทีส่ ดุ

33.3
(2)

16.7
(1)

-

-

3.33

ปานกลาง

จากตารางที่ 3.21 พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (Mobile Application)
จานวน 6 คน ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (Mobile
Application) 3 อันดับ คือแสนสิร ิ Mobile Application ทาให้แสนสิรดิ ทู นั สมัยและโดดเด่นขึน้
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 เป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านให้บา้ นสวย อยู่
ในระดับมากทีส่ ุด ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.33 และแสนสิร ิ Mobile Application สะท้อนภาพความ
อบอุ่นของครอบครัวคนรุ่นใหม่ทอ่ี าศัยอยูใ่ นแสนสิรแิ ละทาให้ท่านค้นพบในสิง่ ทีท่ ่านอยากทา
อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.67 ตามอันดับ

51

ตารางที่ 3.22 แสดงจานวน ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมบันเทิงของ
แสนสิร ิ (แสนสิรเิ ล้าจน์)
ประเภทของกิจกรรมบันเทิงของแสนสิริ

1. แสนสิรเิ ล้าจน์ ทาให้แสนสิรดิ ทู นั สมัยและ
โดดเด่นขึน้
2. แสนสิรเิ ล้าจน์ สะท้อนภาพความอบอุ่นของ
ครอบครัวคนรุ่นใหม่ทอ่ี าศัยอยูใ่ นแสนสิริ
3. แสนสิรเิ ล้าจน์ ทาให้ท่านค้นพบในสิง่ ทีท่ ่าน
อยากทา
4. แสนสิรเิ ล้าจน์ ช่วยสร้างสังคมทีเ่ ข้มแข็งของ
แสนสิรแิ ละมีกจิ กรรมทีน่ ่าสนใจตอบสนองต่อ
การใช้ชวี ติ ของคนรุ่นใหม่
5. แสนสิรเิ ล้าจน์ เป็ นแรงบันดาลใจในการ
ตกแต่งบ้านให้บา้ นสวยตามแบบของท่าน
6. แสนสิรเิ ล้าจน์ สร้างสังคมใหม่ให้ท่านได้เจอ
เพื่อนทีส่ นใจในสิง่ เดียวกันและทากิจกรรมนัน้
ร่วมกัน

มาก
ทีส่ ดุ
5
50.0
(22)
25.0
(11)
2.3
(1)
11.4
(5)
61.4
(27)
18.2
(8)

มาก

น้อย

4
45.5
(20)
65.9
(29)
75.0
(33)
65.9
(29)

ปาน
กลาง
3
4.5
(2)
9.1
(4)
22.7
(10)
22.7
(10)

2
-

น้อย
ทีส่ ดุ
1
-

-

31.8
(14)
59.1
(26)

6.8
(3)
22.7
(10)

ค่าเฉลีย่ ความหมาย

4.45

มากทีส่ ดุ

-

4.16

มาก

-

-

3.80

มาก

-

-

3.89

มาก

-

-

4.55

มากทีส่ ดุ

-

-

3.95

มาก

จากตารางที่ 3.22 พบว่า พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (แสนสิรเิ ล้าจน์)
จานวน 44 คน ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (แสนสิรเิ ล้าจน์)
3 อันดับ คือ แสนสิรเิ ล้าจน์ เป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านให้บา้ นสวย อยูใ่ นระดับมาก
ทีส่ ุด ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.55 แสนสิรเิ ล้าจน์ ทาให้แสนสิรดิ ทู นั สมัยและโดดเด่นขึน้ อยูใ่ นระดับ
มากทีส่ ุด ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.45 และ. แสนสิรเิ ล้าจน์ สร้างสังคมใหม่ให้ท่านได้เจอเพื่อนทีส่ นใจ
ในสิง่ เดียวกันและทากิจกรรมนัน้ ร่วมกัน อยูใ่ นระดับมากค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.95 ตามอันดับ
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สรุปผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
จากผลการศึกษา พบว่า ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างในภาพรวมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน
122 คน และเพศชาย จานวน 78 คน โดยมีเฉลีย่ อายุ 25 – 29 ปี มากทีส่ ุดจานวน 103 คน
ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 166 คน มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 25,000 –
45,000 บาท จานวน 161 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มอี าชีพธุรกิจส่วนตัว จานวน 105 คน
และรองลงมาเป็นพนักงานบริษทั เอกชน จานวน 56 คน มีสถานภาพโสด จานวน 110 คน และ
สมรส จานวน 80 และปจั จุบนั มีทพ่ี กั อาศัยทีไ่ ม่ใช่บา้ นของตนเอง จานวน 123 คน และมีบา้ น
เป็นของตนเอง 77 คน
ส่วนที่ 2 การรับรู้ตราสิ นค้า
2.1 การแสดงอันดับของบ้านจัดสรรทีผ่ บู้ ริโภครับรูเ้ กีย่ วกับตราสินค้า
จากผลการศึกษา พบว่า บริษทั พฤกษาเรียลเอสเตท อยูใ่ นอันดับที่ 1 บริษทั ทีน่ ึกถึง
เป็นอันดับที่ 2 คือ บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ อันดับที่ 3 คือ คลอลิตเ้ี ฮ้าส์ อันดับที่ 4 คือ บริษทั
แสนสิร ิ และบริษทั ทีน่ ึกถึงเป็นอันดับที่ 5 คือบริษทั เอพี พรอพเพอร์ต้ี
2.2 การแสดงอันดับของการจดจาสัญลักษณ์ตราสินค้าของบ้านจัดสรร
จากผลการศึกษา พบว่า การจดจาสัญลักษณ์ตราสินค้าของบ้านจัดสรรของผูบ้ ริโภคได้
ถูกต้อง จากกลุ่มตัวอย่างสามารถจัดอันดับตามปริมาณมากทีส่ ุด ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ แสนสิร ิ
อันดับที่ 2 พฤกษาเรียลเอสเตท อันดับที่ 3 คือ แลนด์แอนด์เฮาส์ อันดับที่ 4 คือ คลอลิตเ้ี ฮ้าส์
และอันดับที่ 5 คือ เอพี พรอพเพอร์ต้ี
2.3 การแสดงอันดับของการระลึกถึงแสนสิร ิ
จากผลการศึกษา พบว่า การระลึกถึงแสนสิรจิ ากโครงการแสนสิรขิ องผูบ้ ริโภค จากกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถจัดอันดับตามปริมาณมากทีส่ ุด ดังนี้ อันดับที่ 1 บ้านเดีย่ ว อันดับที่ 2 ทาวน์โฮม อันดับที่ 3 เป็นคอนโดมิเนียม อันดับที่ 4 โฮมออฟฟิต คิดเป็นร้อยละ 50.5 อันดับที่ 5
คอนโดมิเนียมพักตากอากาศ ภูเก็ต อันดับที่ 6 คอนโดมิเนียมพักตากอากาศ พัทยา อันดับที่ 7
คอนโดมิเนียมพักตากอากาศ เชียงใหม่ อันดับที่ 8 คอนโดมิเนียมพักตากอากาศ เขาใหญ่
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ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ ความรู้ เกี่ยวกับตราสิ นค้า
จากผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ของผูบ้ ริโภคทีเ่ กี่ยวข้องกับแสนสิร ิ ส่วนใหญ่ม ี
ความคิดเห็นว่าแสนสิรเิ ป็นแบรนด์ทม่ี คี ุณภาพ มีสงั คมทีด่ มี คี ุณภาพ เป็ นบริษทั บ้านจัดสรรที่
ดูแลห่วงใยลูกบ้านและกลุ่มเป้าหมาย และเป็ นแบรนด์สาหรับคนรุน่ ใหม่ แสนสิรเิ ป็ นแบรนด์ทม่ี ี
สินค้าหลากหลายตอบสนองได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย และเป็ นแรงบันดานใจให้อยากมีทอ่ี ยูอ่ าศัย
เป็นของตนเอง เป็นแบรนด์ทจ่ี ริงใจเปิดเผยตรงไปตรงมา เป็นเพื่อนทีร่ ูใ้ จ และเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ ี
รสนิยมและมีราคาทีเ่ หมาะกับคุณภาพ
โดยผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มคี วามเห็นทีจ่ ะแนะนาแสนสิรใิ ห้เพื่อนหรือบุคคลทีร่ จู้ กั และ
ต้องการหาซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย เพราะแสนสิรเิ ป็นแบรนด์ทม่ี คี ุณภาพดี มีสงั คมทีด่ ี ทาเลทีต่ งั ้ เหมาะสม
และราคาทีเ่ หมาะสม ตามอันดับ
ส่วนที่ 4 กิ จกรรมบันเทิ งของแสนสิ ริ
4.1 การแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ
จากผลการศึกษา พบว่า กิจกรรมบันเทิงส่วนใหญ่ของแสนสิรทิ ม่ี ผี เู้ ข้าร่วมและให้ความ
สนใจ คือ ภาพยนตร์ เรือ่ งรักเจ็ดปีดเี จ็ดหนมากทีส่ ุด รองลงมา คือ Mini concert Love inspires
Love by Sansiri กิจกรรมทีแ่ สนสิรเิ ล้าจน์ ไลฟ์สไตล์สเปซ สยามพารากอน Self-Exclusive
Workshop แสนสิรเิ วปไซด์ www.sansiri.com My World My Passion และเพลงชุดพิเศษ
LoveinspiresLove by Sansiri จากศิลปินนักร้องค่าย Love Is ตามอันดับ
โดยผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมของแสนสิร ิ อยูใ่ นระดับชอบ ร้อยละ
58.5 และรองลงมา รูส้ กึ ชอบมาก ร้อยละ 25.5 และรูส้ กึ เฉยๆ ร้อยละ 15.5
ในภาพรวมระดับความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมด้านความรูส้ กึ ต่อกิจกรรมแสนสิร ิ
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.82 อยูใ่ นระดับชอบมาก
ในภาพรวมระดับความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมต่อการสร้างความโดดเด่นให้แสน
สิร ิ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.71 อยูใ่ นระดับมาก
4.2 การแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (ภาพยนตร์)
จากผลการศึกษา พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (ภาพยนตร์) เรือ่ งรักเจ็ด
ปีดเี จ็ดหน ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คือ ทาให้แสนสิรดิ ทู นั สมัยและโดดเด่น
ขึน้ รองลงมาคือทาให้เกิดแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านให้สวย และยังสะท้อนให้เห็นความ
อบอุ่นในครอบครัวคนรุน่ ใหม่ทอ่ี าศัยอยูใ่ นแสนสิรติ อบสนองต่อการใช้ชวี ติ ของคนรุ่นใหม่
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4.3 การแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (เพลง)
จากผลการศึกษา พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (เพลง) คือ เพลงชุด
พิเศษ LoveinspiresLove by Sansiri จากศิลปินนักร้องค่าย Love Is ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คือ สะท้อนให้เห็นความอบอุ่นในครอบครัวคนรุ่นใหม่ทอ่ี าศัยอยูใ่ นแสนสิร ิ
เป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านให้สวยงามในแบบของตนเอง และทาให้แสนสิรดิ ทู นั สมัย
และโดดเด่นขึน้
4.4 การแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (Mini Concert)
จากผลการศึกษา พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (Mini Concert) คือ Mini
concert LoveinspiresLove by Sansiri ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คือ ทาให้เกิด
แรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านให้สวยในแบบของตนเอง ดูทนั สมัยและโดดเด่นขึน้ สะท้อนให้
เห็นความอบอุ่นในครอบครัวคนรุน่ ใหม่ทอ่ี าศัยอยูใ่ นแสนสิร ิ
4.5 การแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (แสนสิรเิ วปไซต์)
จากผลการศึกษา พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (แสนสิรเิ วปไซต์) คือ
www.sansiri.com My World My Passion ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คือทาให้
แสนสิรดิ ทู นั สมัยและโดดเด่นขึน้ รองลงมามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คือ สร้างสังคมใหม่
และได้เจอเพื่อนทีส่ นใจในสิง่ เดียวกันและทากิจกรรมนัน้ ร่วมกัน และสะท้อนให้เห็นความอบอุ่น
ในครอบครัวคนรุน่ ใหม่ทอ่ี าศัยอยูใ่ นแสนสิร ิ
4.6 การแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (Facebook Fan Page)
จากผลการศึกษา พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (Facebook Fan Page)
คือ FB Fan Page https://www.facebook.com/#!/sansirifamily ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด คือ เป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านให้สวยในแบบของตนเอง สร้างสังคมใหม่ให้
ได้เจอเพื่อนทีส่ นใจในสิง่ เดียวกันและทากิจกรรมนัน้ ร่วมกัน และได้คน้ พบในสิง่ ทีอ่ ยากทา
4.7 การแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (Mobile Application)
จากผลการศึกษา พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (Mobile Application)
คือ Mobile Application Home Inspired by Sansiri โดยส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มากทีส่ ุด คือ ทาให้แสนสิรดิ ูทนั สมัยและโดดเด่นขึน้ และเป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านให้
สวยในแบบของตนเอง
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4.8 การแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (แสนสิรเิ ล้าจน์)
จากผลการศึกษา พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมบันเทิงของแสนสิร ิ (แสนสิรเิ ล้าจน์) คือ
ไลฟ์สไตล์สเปซ สยามพารากอน Self-Exclusive Workshop ส่วนใหญ่ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มากทีส่ ุด คือ ทาให้แสนสิรดิ ูทนั สมัยและโดดเด่นขึน้ และเป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านให้
สวยในแบบของตนเอง
อภิ ปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาการรับรูต้ ราสินค้าแสนสิรผิ ่าน Entertainment Marketing ของกลุ่มคนวัย
ทางานนัน้ พบว่ากลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆทีแ่ สนสิรจิ ดั ขึน้ แตกต่างกันไป
ภาพยนตร์เป็ นกิจกรรมทีเ่ ข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สงู สุดรองลงมาคือ Mini Concert Love inspire
love by Sansiri และตามด้วย กิจกรรมพิเศษทีแ่ สนสิรเิ ล้าจน์ ไลฟ์สไตล์สเปซ สยามพารากอน
Self-Exclusive Workshop แสนสิรเิ วปไซด์ www.sansiri.com My World My Passion และ
เพลงชุดพิเศษ LoveinspiresLove by Sansiri จากศิลปินนักร้องค่าย Love Is ตามอันดับ
กิจกรรมบันเทิงทีแ่ สนสิรจิ ดั ขึน้ นัน้ เป็ นการใช้กลยุทธ์เชิงอารมณ์เพื่อต้องการสื่อสาร
intangible value ของตราสินค้าอันได้แก่ความรัก ความอบอุ่น คุณภาพชีวติ ทีด่ ี ความคิด
สร้างสรรค์ ความทันสมัยและรสนิยมไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย รับรูแ้ ละสร้าง
ภาพจากสิง่ ทีแ่ สนสิรสิ ่อื สารออกไป
เครือ่ งมือทีแ่ สนสิรใิ ช้ในการสื่อสารได้แก่
1. ภาพยนตร์ เรือ่ งรักเจ็ดปีดเี จ็ดหน
2. เพลงชุดพิเศษ LoveinspiresLove by Sansiri จากศิลปินนักร้องค่าย Love Is
3. Mini concert LoveinspiresLove by Sansiri
4. แสนสิรเิ ว็ปไซด์ www.sansiri.com My World My Passion
5. FB Fan Page https://www.facebook.com/#!/sansirifamily
6. Mobile Application Home Inspired by Sansiri
7. กิจกรรมที่ แสนสิรเิ ล้าจน์ ไลฟ์สไตล์สเปซ สยามพารากอน Self-Exclusive
Workshop
และจากการศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มสี ถานภาพ
โสด อายุอยูร่ ะหว่าง 25 – 29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีมคี วามต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นของ
ตนเอง
ผลการศึกษาโดยรวมสอดคล้องกับแนวความคิดทีเ่ กีย่ วกับทฤษฎีการรับรู้
(Perceptions) พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมีการเปิดรับ (Exposure) กิจรรมบันเทิงทัง้ 7 รูปแบบ
ของแสนสิร ิ โดยส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมบันเทิง โดยการชมภาพยนตร์ เรือ่ งรักเจ็ดปีดเี จ็ดหน

56

ของแสนสิร ิ มากทีส่ ุด ซึง่ เกิดจากความสนใจ (Attention) ในกิจกรรมทีม่ กี ารเผยแพร่ ทีม่ ี
ผูเ้ ข้าร่วมจานวนมาก โดยเลือกทีจ่ ะรับรู้ (Perceptual selection) กิจกรรมภาพยนตร์ ซึง่ เป็นไป
ตามกระบวนการรับรู้ ภาพยนตร์รกั เจ็ดปีดเี จ็ดหน ซึง่ กิจกรรมบันเทิงมีเนื้อหาเชื่อมโยงถึงความ
อบอุ่น ถ่ายทอดเรือ่ งราวความรักผ่านบรรยากาศของการใช้ชวี ติ อยูใ่ นโครงการบ้านจัดสรรของ
แสนสิร ิ กลุ่มเป้าหมายของหนังเรือ่ งนี้ คือ วัยรุน่ และคนวัยทางาน ซึง่ เป็ นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
กับกลุ่มเป้าหมายของแสนสิร ิ
ซึง่ จากการทีผ่ เู้ ข้าร่วมกิจกรรมเลือกประมวลข้อมูล (Perceptual organization) ของ
ภาพยนตร์เรือ่ งนี้ แสนสิรใิ ช้กจิ กรรมในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและ
ก่อให้เกิดการตีความ (Perceptual Interpretation) การตอบรับจากผูบ้ ริโภคในด้านการรับรูต้ รา
สินค้าแสนสิรไิ ด้อย่างดี ในแง่ของความทันสมัยและโดดเด่นขึน้ เป็ นแรงบันดาลใจในการตกแต่ง
บ้านให้สวย และสะท้อนภาพความอบอุ่นของครอบครัวคนรุน่ ใหม่ทอ่ี าศัยอยูใ่ นแสนสิร ิ ซึง่
สอดคล้องกับทฤษฏีองค์ประกอบของ Entertainment Marketing ซึง่ ประกอบด้วย 4’C อันได้แก่
Content (เนื้อหา), Conduit (สื่อทีน่ าส่ง), Consumption (การบริโภค) และ Convergence (การ
บรรจบกันของเทคโนโลยีและสื่อ) และผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านกระบวนการรับรู้ อันก่อให้เกิด
การทรงจา (Memory) ในระยะสัน้ และระยะยาว ซึง่ เป็ นการแสดงถึงการตระหนักต่อตราสินค้า
ของแสนสิร ิ (Brand awareness) โดยการวัดจากความรูข้ องผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับตราสินค้า (Knowhow)
ผลการศึกษาเกีย่ วกับการรับรูต้ ราสินค้าของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมแสนสิร ิ พบว่า แสนสิร ิ
ได้รบั การจดจาสัญลักษณ์ตราสินค้าของบ้านจัดสรรอยูใ่ นอันดับที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการระลึกถึง
ตราสินค้าเป็นอันดับแรกในใจของผูบ้ ริโภค (Top-of-mind awareness) ซึง่ เป็นตราสินค้าที่
ผูบ้ ริโภคระลึกถึงเป็ นอันดับแรก (Top-of-mind brand) นัน้ ทาให้ผบู้ ริโภคสามารถตัดสินใจซือ้
สินค้าได้อย่างรวดเร็ว
การทีผ่ บู้ ริโภคทีส่ ามารถจดจาแสนสิรไิ ด้โดยไม่มกี ารแนะ (Unaided awareness) อัน
เป็นการระลึกถึง (Recall) ต่อตราสินค้าทีเ่ กิดขึน้ ในใจผูบ้ ริโภค โดยทีไ่ ม่มกี ารกระตุน้ ให้เกิดการ
ระลึกได้ ซึง่ ตราสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคจาได้โดยไม่มกี ารแนะ (Unaided awareness) นัน้ แสดงให้เห็น
ว่าตราสินค้าได้รบั ความสนใจจากผูบ้ ริโภค ซึง่ มีแนวโน้มว่าผูบ้ ริโภคจะตัดสินใจซือ้ สินค้าเป็ น
อันดับแรกๆ ซึง่ หมายถึงการใช้ช่องทางสื่อทางการตลาดความบันเทิงของแสนสิรไิ ด้ผล และ
ประสบความสาเร็จ แต่หากผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมของแสนสิรใิ ห้คาแนะนากับบุคคลทีร่ จู้ กั ทีต่ อ้ งการ
ซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย เป็นการจาได้โดยมีการแนะ (Aided awareness) เป็นการระลึกได้โดยทีผ่ บู้ ริโภค
ได้รบั การกระตุน้ ให้เกิดการจาได้ (Recognition) หมายความว่าผูบ้ ริโภครับรูถ้ งึ ตราสินค้าเพียง
บางส่วนเท่านัน้ ซึง่ มีแนวโน้มว่าตราสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคจาได้ เมือ่ มีการแนะนาผูข้ ายสามารถชักจูง
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ใจให้ซอ้ื สินค้าได้งา่ ยขึน้ การรับรูไ้ ม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก้อตามจะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ และ
บริโภค (Purchase and consumption) ของแสนสิร ิ
ผลการศึกษาด้านความสัมพันธ์ ความรู้ เกีย่ วกับตราสินค้าโดยการศึกษา พบว่าการรับรู้
ตราสินค้าซึง่ ผูบ้ ริโภคสามารถจดจาตราสินค้าของแสนสิรไิ ด้เป็นอันดับที่ 1 และเป็นบริษทั บ้าน
จัดสรรผูบ้ ริโภคนึกถึงใน 3 อันดับแรก ซึง่ จากการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ ของความรู้ ความ
ยอมรับนับถือตราสินค้าของแสนสิรสิ นิ ค้าทีม่ าจากความโดดเด่นเฉพาะตัวทีส่ ามารถสื่อสารให้
ผูบ้ ริโภครับรูไ้ ด้ผ่านการใช้ส่อื กิจกรรมบันเทิง (Entertainment Marketing) โดยพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นว่า แสนสิรเิ ป็นแบรนด์ทบ่ี ่งบอกถึงคุณภาพทีด่ ขี องโครงการ สังคมทีด่ มี ี
คุณภาพได้รบั การยอมรับ เป็นบริษทั บ้านจัดสรรทีด่ แู ลห่วงใยลูกบ้าน อีกทัง้ ยังแสดงออกถึง
ภาพลักษณ์แห่งการเป็ นแบรนด์สาหรับคนรุ่นใหม่ และมีโครงการทีห่ ลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริโภค ซึง่ ข้อค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์กนั (Relevance) ระหว่าง
ตราสินค้าและผูบ้ ริโภค ซึง่ สื่อถึงความประทับใจทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อตราสินค้า
ผลการศึกษาซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดเกีย่ วกับทฤษฏีการวัดคุณค่าตราสินค้า Brand
Equity Measurement ตามแนวคิดของ Young & Rubicam โดยใช้เครือ่ งมือวัดคือ Brand
Asset Valuator (BAV) คือแสนสิร ิ ได้สร้างความแตกต่าง (Differentiation) ในด้านความรู้
(Knowledge) ของผูบ้ ริโภคมีต่อตราสินค้า ผลการศึกษายังชีใ้ ห้เห็นถึงความเข้าใจต่อตราสินค้า
และได้รบั การยอมรับนับถือ (Esteem) ต่อแบรนด์แสนสิรซิ ง่ึ มีความสัมพันธ์กนั อย่างมากกับ
ความเข้าใจต่อคุณภาพตราสินค้าแสนสิร ิ ชีใ้ ห้เห็นถึงสถานะของตราสินค้าว่าอยูใ่ นระดับทีด่ มี าก
เมือ่ เทียบกับตลาดบ้านจัดสรรในระดับเดียวกันในความเห็นของผูบ้ ริโภค
ซึง่ จากผลการศึกษานี้ เห็นได้ว่าแสนสิรไิ ด้ดาเนินการสร้างการรับรูต้ ราสินค้าแสนสิรผิ ่าน
Entertainment Marketing ของคนวัยทางาน ซึง่ เป็ นการสนับสนุนวิสยั ทัศน์ (Brand Vision) ของแสน
สิร ิ ในด้าน “ผูน้ าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร” และ และรักษาตาแหน่งตราสินค้า (Brand
Position) ของแสนสิร ิ คือ “สังคมคุณภาพทีอ่ บอุ่นและแตกต่างตอบสนองทุกรูปแบบการใช้ชวี ติ ที่
ทันสมัยอย่างมีรสนิยมของคนทุกวัย” ผ่านการสื่อสารให้เกิดการรับรูด้ งั กล่าวด้วยการใช้กจิ กรรม
บันเทิงซึง่ เป็ นการใช้กลยุทธ์เชิงอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากผลการศึกษา การรับรูท้ ส่ี ่งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ ริโภค ผูศ้ กึ ษามีขอ้ เสนอแนะ
จากการศึกษาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการใช้ส่อื บันเทิงทาง
การตลาดได้อย่างเหมาะสม ดังนี้
1. จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากลุ่มวัยทางาน ให้ความสนใจกิจกรรมบันเทิงด้าน
ภาพยนตร์ของแสนสิร ิ Mini Concert Loveinspires Love by Sansiri และ
กิจกรรมทีแ่ สนสิรเิ ล้าจน์ ซึง่ เป็ นกิจกรรมทีเ่ ข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ซึง่
กิจกรรมดังกล่าว ทาให้แสนสิรดิ ทู นั สมัยและโดดเด่นขึน้ และเป็นแรงบันดาลใจใน
การตกแต่งบ้านให้สวย จึงควรสนับสนุ นกระตุน้ สื่อเหล่านี้ให้เป็นทีร่ บั รูเ้ พิม่ มากขึน้
2. เพิม่ แนวทางการกระตุน้ สิง่ เร้ากิจกรรมบันเทิงอื่นๆ ของแสนสิรใิ ห้เป็ นทีร่ จู้ กั อาทิ
แสนสิรเิ วปไซต์ FB Fan Page และ Mobile Application เพื่อกระตุน้ การรับรู้
เกีย่ วกับกิจกรรมต่างๆ ทีแ่ สนสิรมิ สี ่วนร่วมและสร้างความรูส้ กึ จดจาในตราสินค้า
แสนสิร ิ
3. การกระตุน้ โดยการสร้างสิง่ เร้า เพื่อให้เกิดการรับรู้ โดยการจัดกิจกรรมพิเศษ
(Special Event) มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ให้มากขึน้ จัดกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพิม่ ขึน้
4. การสร้างสื่อบันเทิงทางการตลาด (Entertainment Marketing) หรือโครงการต่างๆ
ของแสนสิร ิ ควรสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือจุดเด่นของแต่ละโครงการ
อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับแสนสิร ิ รวมทัง้ คงความเป็ นมาตรฐาน มี
คุณภาพทีด่ ี ให้เป็นทีย่ อมรับ
5. การสร้างการรับรูต้ ราสินค้าของแสนสิรใิ ห้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ควรวางตาแหน่ง
ตราสินคา (Brand Positioning) ให้ชดั เจน เพื่อการวางแผนการกระตุ้นการรับรูแ้ ละ
ส่งเสริมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ อันเป็ นการส่งเสริมการรับรูต้ ราสินค้าของแสน
สิร ิ รวมทัง้ กระตุน้ ความคิด ความเข้าใจ ความสนใจ และความจาของผูบ้ ริโภค จน
นาไปสู่การตัดสินใจ
6. เน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับแสนสิรใิ ห้เกิดขึน้ อย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทด่ี ี ให้กบั องค์กรและโครงการต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคม การให้เป็ นสปอนเซอร์ให้กบั หน่วยงานต่างๆ
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ข้อเสนอแนะสาหรับบริ ษทั แสนสิ ริ จากัด (มหาชน)
ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนการใช้ส่อื การ Entertainment
Marketing ทีเ่ หมาะสมตรงกลุ่มเป้าหมายและใช้งบประมาณทีเ่ หมาะสมเพื่อให้เกิดการรับรูต้ ่อ
ตราสินค้าได้อย่างชัดเจน
1. การสร้างการรับรูจ้ ากตราสินค้าของแสนสิร ิ (Brand Perceptions) สิง่ จาเป็ นมาก
สาหรับการทางานแบบบูรณาการจาเป็ นต้องมี Communication Generalist และ
Brand Manager เป็นผูว้ างยุทธศาสตร์และควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
Brand Vision และ Brand Position ของบริษทั แสนสิร ิ จากัด (มหาชน)
2. แสนสิรติ อ้ งมีแผนงานการสื่อสารทางการตลาดทีม่ เี ป้าหมายเพื่อเป็ นการสร้าง
Brand ให้อยูใ่ นความทรงจาของผูบ้ ริโภคในอันดับแรกๆ โดยใช้ส่อื ทางการตลาดที่
ได้ผล และตรงกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้อย่างทัวถึ
่ ง คุม้ ค่ากับเงินที่
ต้องใช้ในการจัดทาสื่อทางการตลาด การสร้างการรับรูท้ ด่ี สี ามารถเปลีย่ นแปลง
ความคิดและความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคให้มคี วามสนใจและคิดถึงแสนสิรทิ ุกครัง้ ทีน่ ึกถึง
บ้าน
3. แสนสิร ิ ควรมีจดั ให้มฝี ่ายวิจยั ทีท่ าหน้าทีห่ าข้อมูลด้าน Consumer Insight ให้เป็น
พืน้ ฐานในการวางแผนและทาหน้าทีป่ ระเมินผล เพื่อให้เข้าถึงผูบ้ ริโภคได้อย่าง
ลึกซึง้ ทัง้ ความต้องการ แรงจูงใจ ทัศนคติ กิจกรรมทีท่ า และความสนใจอื่นๆ
เพื่อให้แผนงานการสร้างสื่อในรูปแบบ Entertainment Marketing ได้สอดคล้อง
และตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภค สามารถสร้างความประทับใจและจดจาได้
4. แสนสิร ิ ควรสร้างวัฒนธรรมในการปลูกฝงั ให้พนักงานทุกคนเป็ นทูตทีด่ ขี อง Brand
และเป็นส่วนหนึ่งของ Brand Team ซึง่ การแสดงออกของพนักงานทุกคน
ความสามารถในการสื่อสาร การให้บริการ การสร้างความสัมพันธ์ การส่งมอบ
คุณค่าของ Brand ให้แก่ผบู้ ริโภค ดังนัน้ พนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
คุณค่าตราสินค้าแสนสิร ิ และร่วมกันรักษา Brand Equity ให้แข็งแกร่งตลอดไป
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ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ควรทาการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตัวแปรเพื่อให้
สามารถวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์ทช่ี ดั เจน
2. ควรศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคต่อตราสินค้าเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของการ
รับรูแ้ ละทัศนคติ
3. ควรทาการศึกษาต่อเนื่องเกีย่ วกับปจั จัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อธุรกิจบ้านจัดสรร
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและกาหนดกลยุทธ์
ทางด้านการตลาดของธุรกิจบ้านจัดสรร
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง “การรับรู้ตราสิ นค้าแสนสิ ริผา่ นเอ็นเตอร์เทนเม้นท์มาร์เก็ตติ้ งของคนวัยทางาน”
แบบสอบถามฉบับนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรูต้ ราสินค้าแสนสิรผิ ่านเอ็นเตอร์เทนเม้นท์มาร์เก็ตติง้ ของคนวัยทางานดังนัน้ จึงขอความ
ร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความรูส้ กึ ของท่านตามความเป็ นจริงมากทีส่ ดุ และขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้ความ
กรุณาตอบแบบสอบถามในครัง้ นี้ แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมบันเทิงทีแ่ สนสิรจิ ดั ขึน้ ใช่ หรือ ไม่
( ) ใช่ เคยเข้ร่วมกิจกรรมประเภท_______________________________
1.2. เพศ

( ) ชาย

( ) ไม่เคยเข้าร่วม

( ) หญิง

1.3. อายุ

( ) 25-29 ปี
( ) 30-34 ปี
( ) 35-39 ปี
( ) 40-44 ปี
( ) 45-49 ปี
1.4 การศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
( ) อื่นๆ_______________________________
1.5 รายได้ต่อเดือน
( ) 25,000-45,000บาท ( ) 45,001-65,000บาท ( ) 65,001-85,000 บาท
( ) 85,001-105,000บาท ( ) มากกว่า 105,000
1.6 อาชีพ
( ) 1 รับราชการ
( ) 4 รับจ้างทัวไป
่

( ) 2 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( ) 3 พนักงานบริษทั เอกชน
( ) 5 ธุรกิจส่วนตัว
( ) 6 อื่นๆ โปรดระบุ _____________
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1.7 สถานภาพ
( ) โสด
( ) สมรส
( ) ม่าย/หย่าร้าง
1.8 ปจั จุบนั นี้ ท่านอาศัยอยู่ในบ้านของตัวเองใช่หรือไม่
( ) ไม่ใช่ โปรดระบุทป่ี ระเภททีอ่ ยู่อาศัย____________________________

( ) ใช่

ส่วนที่ 2 การรับรูเ้ กี่ยวกับตราสิ นค้า
2.1 เมื่อพูดถึงบริษทั บ้านจัดสรร ท่านนึกถึงบริษทั บ้านจัดสรรยีห่ อ้ ใดบ้าง
(ให้ใส่ลาดับเรียงตามลาดับทีท่ ่านนึกถึงได้ก่อน เป็ นอันดับ 1 – 5)
บริษทั
พฤกษาเรียลเอสเตท
แลนด์แอนเฮ้าส์
เอพี พรอพเพอร์ต้ี
คลอลิตเ้ี ฮ้าส์
แสนสิริ

ลาดับที่

2.2 ท่านจดจาผูป้ ระกอบการบ้านจัดสรรทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ตราสินค้านี้ได้หรือไม่ ให้ท่านใส่หมายเลขทีก่ ากับสัญลักษณ์ตรา
สินค้ากับชื่อบริษทั ในตารางข้างล่าง

บริษทั
พฤกษาเรียลเอสเตท
แลนด์แอนเฮ้าส์
เอพี พรอพเพอร์ต้ี
คลอลิตเ้ี ฮ้าส์
แสนสิริ

เลขที่ (ตราสิ นค้า)
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2.3 ถ้าเอ่ยถึงแสนสิรทิ ่านระลึกถึงอะไร (ให้ใส่ลาดับเรียงตามลาดับทีท่ ่านนึกถึงได้ก่อน เป็ นอันดับ 1 - 9)
สิ่ งที่ท่านระลึกได้

ลาดับที่

บ้านเดีย่ ว
ทาวน์โฮม
คอนโดมิเนี่ยม
โฮมออฟฟิศ
คอนโดมิเนี่ยมพักตากอากาศ หัวหิน
คอนโดมิเนี่ยมพักตากอากาศ ภูเก็ต
คอนโดมิเนี่ยมพักตากอากาศ พัทยา
คอนโดมิเนี่ยมพักตากอากาศ เชียงใหม่
คอนโดมิเนี่ยมพักตากอากาศ เขาใหญ่
ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ ความรู้ เกี่ยวกับตราสิ นค้า
3.1 จากข้อต่อไปนี้ท่านคิดว่าอะไรทีเ่ กีย่ วข้องกับแสนสิริ (ตอบได้มากว่าหนึ่ งข้อ ทาเครือ่ งหมาย )
___แสนสิรเิ ป็ นบริษทั บ้านจัดสรรทีด่ แู ลห่วงใยลูกบ้านและกลุ่มเป้าหมาย
___แสนสิรเิ ป็ นแบรนด์สาหรับคนรุ่นใหม่
___แสนสิรเิ ป็ นเพื่อนทีร่ ใู้ จ
___แสนสิรเิ ป็ นแบรนด์ทจ่ี ริงใจเปิ ดเผยตรงไปตรงมา
___แสนสิรเิ ป็ นสังคมทีด่ มี คี ุณภาพ
___แสนสิรเิ ป็ นแรงบันดาลใจให้อยากมีทอ่ี ยู่อาศัยเป็ นของตัวเอง
___แสนสิรเิ ป็ นแบรนด์ทมี สี นิ ค้าหลากหลายตอบสนองได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
___แสนสิรเิ ป็ นแบรนด์ทม่ี คี ุณภาพดี
___แสนสิรเิ ป็ นทีอ่ ยู่อาศัยทีม่ รี สนิยมและมีราคาทีเ่ หมาะกับคุณภาพ
___อื่นๆ_______________________________________________
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3.2 ท่านจะแนะนาแสนสิรใิ ห้เพือ่ นหรือบุคคลทีท่ ่านรูจ้ กั ทีต่ อ้ งการซือ้ ทีอ่ ยู่อาศัย ใช่หรือไม่
( ) ใช่ เพราะ

___แสนสิรเิ ป็ นแบรนด์ทม่ี คี ุณภาพดี ___แสนสิรเิ ป็ นสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี
___ราคาทีเ่ หมาะสม

___บริการหลังการขายทีด่ ี

___ทาเลทีต่ งั ้

___อื่นๆ___________________________

( ) ไม่ เพราะ โปรดระบุ_________________________________________________________
ส่วนที่ 4 กิ จกรรมบันเทิ งของแสนสิ ริ
4.1 กิจกรรมบันเทิงใดของแสนสิรทิ ท่ี ่านฟงั หรือเข้าร่วม ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
( ) ภาพยนตร์ เรื่องรักเจ็ดปี ดเี จ็ดหน
( ) เพลงชุดพิเศษ LoveinspiresLove by Sansiri จากศิลปิ นนักร้องค่าย Love Is
( ) Mini concert LoveinspiresLove by Sansiri
( ) แสนสิรเิ วปไซด์ www.sansiri.com My World My Passion
( ) FB Fan Page https://www.facebook.com/#!/sansirifamily
( ) Mobile Application Home Inspired by Sansiri
( ) กิจกรรมที่ แสนสิรเิ ล้าจน์ ไลฟ์สไตล์สเปซ สยามพารากอน Self-Exclusive Workshop
4.2 ท่านชอบกิจกรรมของแสนสิรทิ ท่ี ่านเข้าร่วมหรือไม่
( ) ชอบมาก ( ) ชอบ ( ) เฉยๆ ( ) ไม่ชอบ ( ) ไม่ชอบมาก
4.3 กรุณาทาเครื่องหมาย  ตรงช่องคะแนนตามความรูส้ กึ ของท่าน
ท่านคิดว่ากิจกรรมบันเทิงของแสนสิริ สร้างความโดดเด่นให้แสนสิริ มากน้อยเพียงใด เลือกตอบเฉพาะ
กิจกรรมทีท่ ่านเข้าร่วม
( ) เห็นด้วยมากทีส่ ดุ

( ) เห็นด้วยมาก

( ) เห็นด้วยน้อย

( ) เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ

( ) เห็นด้วยปานกลาง
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ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับกิ จกรรมบันเทิ งของแสนสิ ริที่ท่านเคยฟังหรือเข้าร่วม
ประเภทของกิจกรรมบันเทิงของแสนสริ ิ (ภาพยนต์)

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1 ภาพยนต์เรือ
่ งรักเจ็ดปี ดีเจ็ดหนทาให ้แสนสริ ด
ิ ท
ู ันสมัยและโดดเด่นขึน
้
2 ภาพยนต์เรือ
่ งรักเจ็ดปี ดีเจ็ดหนสะท ้อนภาพความอบอุน
่ ของครอบครัวคน
รุน
่ ใหม่ทอ
ี่ าศัยอยูใ่ นแสนสริ ิ
3 ภาพยนต์เรือ
่ งรักเจ็ดปี ดีเจ็ดหนทาให ้ท่านค ้นพบในสงิ่ ทีท
่ า่ นอยากทา
4 ภาพยนต์เรือ
่ งรักเจ็ดปี ดีเจ็ดหนชว่ ยสร ้างสงั คมทีเ่ ข ้มแข็งของแสนสริ แ
ิ ละ
มีกจิ กรรมทีน
่ ่าสนใจตอบสนองต่อการใชช้ วี ต
ิ ของคนรุน
่ ใหม่
5 ภาพยนต์เรือ
่ งรักเจ็ดปี ดีเจ็ดหนเป็ นแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ ้านให ้
บ ้านสวยตามแบบของท่าน
6 ภาพยนต์เรือ
่ งรักเจ็ดปี ดีเจ็ดหนสร ้างสงั คมใหม่ให ้ท่านได ้เจอเพือ
่ นที่
สนใจในสงิ่ เดียวกันและทากิจกรรมนั น
้ ร่วมกัน
ประเภทของกิจกรรมบันเทิงของแสนสริ ิ (เพลง)
1 เพลงชุดพิเศษทีแ
่ สนสริ ท
ิ าร่วมกับค่ายLove Is ทาให ้แสนสริ ด
ิ ท
ู ันสมัย
และโดดเด่นขึน
้
2 เพลงชุดพิเศษทีแ
่ สนสริ ท
ิ าร่วมกับค่ายLove Is สะท ้อนภาพความอบอุน
่
ของครอบครัวคนรุน
่ ใหม่ทอ
ี่ าศัยอยูใ่ นแสนสริ ิ
3 เพลงชุดพิเศษทีแ
่ สนสริ ท
ิ าร่วมกับค่ายLove Is ทาให ้ท่านค ้นพบในสงิ่ ที่
ท่านอยากทา
4 เพลงชุดพิเศษทีแ
่ สนสริ ท
ิ าร่วมกับค่ายLove Is ชว่ ยสร ้างสงั คมทีเ่ ข ้มแข็ง
ของแสนสริ แ
ิ ละมีกจิ กรรมทีน
่ ่าสนใจตอบสนองต่อการใชช้ วี ต
ิ ของคนรุน
่ ใหม่
5 เพลงชุดพิเศษทีแ
่ สนสริ ท
ิ าร่วมกับค่ายLove Isเป็ นแรงบันดาลใจในการ
ตกแต่งบ ้านให ้บ ้านสวยตามแบบของท่าน
6 เพลงชุดพิเศษทีแ
่ สนสริ ท
ิ าร่วมกับค่ายLove Is สร ้างสงั คมใหม่ให ้ท่านได ้
เจอเพือ
่ นทีส
่ นใจในสงิ่ เดียวกันและทากิจกรรมนั น
้ ร่วมกัน
ประเภทของกิจกรรมบันเทิงของแสนสริ ิ ( mimi concert)
1 Mini Concert ของค่ายเพลงLove is ทาให ้แสนสริ ด
ิ ท
ู ันสมัยและ โดด
เด่นขึน
้
2 Mini Concert ของค่ายเพลงLove is สะท ้อนภาพความอบอุน
่ ของ
ครอบครัวคนรุน
่ ใหม่ทอ
ี่ าศัยอยูใ่ นแสนสริ ิ
3 Mini Concert ของค่ายเพลงLove is ทาให ้ท่านค ้นพบในสงิ่ ทีท
่ า่ น
อยากทา
4 Mini Concert ของค่ายเพลงLove is ชว่ ยสร ้างสงั คมทีเ่ ข ้มแข็งของแสน
สริ แ
ิ ละมีกจิ กรรมทีน
่ ่าสนใจตอบสนองต่อการใชช้ วี ต
ิ ของคนรุน
่ ใหม่
5 Mini Concert ของค่ายเพลงLove is เป็ นแรงบันดาลใจในการตกแต่ง
บ ้านให ้บ ้านสวยตามแบบของท่าน
6 Mini Concert ของค่ายเพลงLove is สร ้างสงั คมใหม่ให ้ท่านได ้เจอ
เพือ
่ นทีส
่ นใจในสงิ่ เดียวกันและทากิจกรรมนั น
้ ร่วมกัน
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ประเภทของกิจกรรมบันเทิงของแสนสริ ิ (แสนสริ เิ วบไซด์)
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1 แสนสริ เิ วบไซด์ทาให ้แสนสริ ด
ิ ท
ู ันสมัยและโดดเด่นขึน
้
2 แสนสริ เิ วบไซด์สะท ้อนภาพความอบอุน
่ ของครอบครัวคนรุน
่ ใหม่ท ี่
อาศัยอยูใ่ นแสนสริ ิ
3 แสนสริ เิ วบไซด์ทาให ้ท่านค ้นพบในสงิ่ ทีท
่ า่ นอยากทา
4 แสนสริ เิ วบไซด์ชว่ ยสร ้างสงั คมทีเ่ ข ้มแข็งของแสนสริ แ
ิ ละมีกจิ กรรมที่
น่าสนใจตอบสนองต่อการใชช้ วี ต
ิ ของคนรุน
่ ใหม่
5 แสนสริ เิ วบไซด์เป็ นแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ ้านให ้บ ้านสวยตาม
แบบของท่าน
6 แสนสริ เิ วบไซด์สร ้างสงั คมใหม่ให ้ท่านได ้เจอเพือ
่ นทีส
่ นใจในสงิ่
เดียวกันและทากิจกรรมนั น
้ ร่วมกัน
ประเภทของกิจกรรมบันเทิงของแสนสริ ิ (FaceBook Fan Page)
1 แสนสริ Fิ aceBook Fan Pageทาให ้แสนสริ ด
ิ ท
ู ันสมัยและโดดเด่นขึน
้
2 แสนสริ Fิ aceBook Fan Pageสะท ้อนภาพความอบอุน
่ ของครอบครัว
คนรุน
่ ใหม่ทอ
ี่ าศัยอยูใ่ นแสนสริ ิ
3 แสนสริ เิ วบไซด์ทาให ้ท่านค ้นพบในสงิ่ ทีท
่ า่ นอยากทา
4 แสนสริ Fิ aceBook Fan Pageชว่ ยสร ้างสงั คมทีเ่ ข ้มแข็งของแสนสริ ิ
และมีกจิ กรรมทีน
่ ่าสนใจตอบสนองต่อการใชช้ วี ต
ิ ของคนรุน
่ ใหม่
5 แสนสริ Fิ aceBook Fan Pageเป็ นแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ ้านให ้
บ ้านสวยตามแบบของท่าน
6 แสนสริ Fิ aceBook Fan Pageสร ้างสงั คมใหม่ให ้ท่านได ้เจอเพือ
่ นที่
สนใจในสงิ่ เดียวกันและทากิจกรรมนั น
้ ร่วมกัน
ประเภทของกิจกรรมบันเทิงของแสนสริ ิ (Mobile Application)

1 แสนสริ M
ิ obile Applicationทาให ้แสนสริ ด
ิ ท
ู ันสมัยและโดดเด่นขึน
้
2 แสนสริ M
ิ obile Applicationสะท ้อนภาพความอบอุน
่ ของครอบครัวคน
รุน
่ ใหม่ทอ
ี่ าศัยอยูใ่ นแสนสริ ิ
3 แสนสริ M
ิ obile Applicationทาให ้ท่านค ้นพบในสงิ่ ทีท
่ า่ นอยากทา
4 แสนสริ M
ิ obile Applicationชว่ ยสร ้างสงั คมทีเ่ ข ้มแข็งของแสนสริ แ
ิ ละ
มีกจิ กรรมทีน
่ ่าสนใจตอบสนองต่อการใชช้ วี ต
ิ ของคนรุน
่ ใหม่
5 แสนสริ M
ิ obile Applicationเป็ นแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ ้านให ้
บ ้านสวยตามแบบของท่าน
6 แสนสริ M
ิ obile Applicationสร ้างสงั คมใหม่ให ้ท่านได ้เจอเพือ
่ นที่
่
ิ
สนใจในสงเดียวกันและทากิจกรรมนั น
้ ร่วมกัน
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ประเภทของกิจกรรมบันเทิงของแสนสริ ิ (แสนสริ เิ ล ้าจน์)
1 แสนสริ เิ ล ้าจน์ทาให ้แสนสริ ด
ิ ท
ู ันสมัยและโดดเด่นขึน
้
2 แสนสริ เิ ล ้าจน์สะท ้อนภาพความอบอุน
่ ของครอบครัวคนรุน
่ ใหม่ท ี่
อาศัยอยูใ่ นแสนสริ ิ
3 แสนสริ เิ ล ้าจน์ทาให ้ท่านค ้นพบในสงิ่ ทีท
่ า่ นอยากทา
4 แสนสริ เิ ล ้าจน์ชว่ ยสร ้างสงั คมทีเ่ ข ้มแข็งของแสนสริ แ
ิ ละมีกจิ กรรมที่
้
ี
น่าสนใจตอบสนองต่อการใชชวต
ิ ของคนรุน
่ ใหม่
5 แสนสริ เิ ล ้าจน์เป็ นแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ ้านให ้บ ้านสวยตาม
แบบของท่าน
6 แสนสริ เิ ล ้าจน์สร ้างสงั คมใหม่ให ้ท่านได ้เจอเพือ
่ นทีส
่ นใจในสงิ่
เดียวกันและทากิจกรรมนั น
้ ร่วมกัน

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

5

4

3

2

1
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ภาคผนวก ข
รูปแบบ Entertainment Marketing ของแสนสิ ริ ผ่านกิ จกรรมบันเทิ งต่างๆ
1. ภาพยนต์
2. เพลง
3. Mini Concerts
4. Website
5. Social networks
6. Mobile Applications
7. Sansiri Lounge
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1. ภาพยนต์ เรื่องรัก 7 ปี ดี 7 หน

2. เพลงชุดพิ เศษ LoveinspiresLove by Sansiri จากศิ ลปิ นค่าย Love is
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3. Mini Concert Loveinspireslove by Sansiri

4. เวปไซด์ www.sansiri.com
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5. Facebook Fan page แสนสิ ริ

Twitter แสนสิ ริ
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6. แสนสิ ริ Mobile Application

7. แสนสิ ริเล้าจน์ ไลฟ์ สไตล์สเปซ สยามพารากอน (Sansiri Lounge)
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ประวัติผศ้ ู ึกษา
นาย สราวุธ ด่านกุล สาเร็จการศึกษาจากคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตั ตานี ในปี 2529 และได้เข้าศึกษาต่อในระดับ
หลักสูตรนิเทศศาตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตรการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2555 ปจั จุบนั ทางานที่ ไดอิจ ิ คิคาคุ ประเทศไทย
ตาแหน่ง ดิจทิ ลั บิสซิเนส ไดเรคเตอร์

