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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา กลยุทธการสื่อสารการตลาดตราสินคาน้ำดื่มสปริงเคิล

(Sprinkle) ผานคาแรคเตอรตัวละครสตารวอรส และศึกษาบุคลิกภาพของตราสินคาน้ำดื่มสปริงเคิล
(Sprinkle) รวมถึงการรับรูของผูบริโภค งานวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative 
Research) โดยการศึกษาเอกสารจากขอมูลออนไลนและการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
จากผูที่มีความเชี่ยวชาญดานการสื่อสารการตลาดจำนวนรวม 4 ทาน และผูบริโภคน้ำดื่มตราสินคา
สปริงเคิล(Sprinkle) จำนวนรวม 10 ทาน  

ผลการศึกษาพบวา กลยุทธการสื่อสารการตลาดตราสินคาน้ำดื่มสปริงเคิล(Sprinkle)ผาน
คาแรคเตอรตัวละครสตารวอรส มีวิธีการสื่อสารผานเครื่องมือทางการตลาด ไดแก 1) การโฆษณาผาน
สื่อสังคมออนไลน ผานเฟซบุกแฟนเพจ Sprinkle Drinking Water 2) การสื่อสาร ณ.จุดขาย 3) การ
สื่อสารผานคาแรคเตอรสตารวอรสบนบรรจุภัณฑของน้ำดื่มตราสินคาสปริงเคิล(Sprinkle) เพื่อสราง
การรับรูตราสินคา  

สำหรับบุคลิกภาพของตราสินคาน้ำดื่มสปริงเคิล(Sprinkle) และการรับรูของผูบริโภคน้ัน 
พบวาเปนการใชกลยุทธการสื่อสารผานคาแรคเตอรตัวละครสตารวอรสบนบรรจุภัณฑไดสรางความ
แตกตางใหกับตราสินคาประเภทน้ำดื่ม โดยมีเอกลักษณท่ีมีความทันสมัย ทำใหเปนท่ีจดจำบุคลิกภาพ
ของตราสินคา รวมไปถึงการรับรูผานสื่อสังคมออนไลนโดยเฉพาะเฟซบุกแฟนเพจ และการใชสื่อ
กิจกรรมการสงเสริมการขายในทุกชวงของเทศกาล 
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This research has the objective of studying the marketing communication 
strategy of Sprinkle drinking water through Star Wars character. Besides, this research 
aims to study brand characteristic of Sprinkle drinking water, as well as consumer 
awareness. Therefore, the Quantitative Research method is used in this research by 
analyzing the data from online questionnaires and In-depth interviews conducted with 
marketing communication expertise, totaling 4 persons. Also, Sprinkle drinking water’s 
consumer, total 10 persons. The researcher also interviews with experts who work or 
involved in the marketing communication field, including expertise in the drinking 
water industry and consumers who consume Sprinkle water.  

The research reveals that marketing communication strategy of Sprinkle 
drinking water through Star Wars character has communicated through diverse 
marketing tools. 1) The advertising via social media (Facebook fan page: Sprinkle 
Drinking water) 2) communication at the point of purchase 3) communication through 
the Star Wars characters on the packaging of Sprinkle drinking water, which creates 
brand awareness to the consumer. 

For brand awareness of Sprinkle drinking water and consumer awareness, this 
research reveals that using Star Wars character as a communication strategy on the 
packaging has differentiated Sprinkle from other drinking water brand. Sprinkle brand 
conveys a modern identity, which makes consumer remember the personality of the 
brand. Moreover, consumers receive brand awareness via social media, especially 
Facebook Fan pages, and the use of media for promotional activities in every festival. 
 
 
 


