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บุคลิกภาพตราสินคา
Brand Personality

บทคัดยอ
 บุคลิกภาพตราสินคาเปนแนวคิดที่ทําใหตราสินคามีบุคลิกภาพดังเชนผูบริโภคได ผูบริโภคอาจเชื่อมโยงอารมณ 
ความรูสกึ และตวัตน กบับคุลกิภาพตราสินคาซึง่สงผลใหเกดิความตองการบริโภคสนิคา บทความน้ีเสนอการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับการวัดบุคลิกภาพตราสินคา โดยนําเสนอ 2 ประเด็น คือ ความเปนมาของแนวคิดบุคลิกภาพตราสินคา และแนวคิดการ
วัดบุคลิกภาพตราสินคา ผลจากการทบทวนวรรณกรรมแสดงใหเห็นวา บุคลิกภาพตราสินคาเปนแนวคิดที่มีความสําคัญตอการ
สรางตราสินคา ทั้งนี้ ผูบริโภคจะเชื่อมโยงตัวตนกับบุคลิกภาพตราสินคาซ่ึงทําใหธุรกิจอาจใชบุคลิกภาพตราสินคาเปนเกณฑ
ในการแบงกลุมผูบริโภค เพ่ือนําเสนอสินคาใหตรงตามความมุงหวัง ดังน้ัน แนวคิดบุคลิกภาพตราสินคาจึงนาสนใจตอการนําไปใช
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจ

คําสําคัญ: ตราสินคา  บุคลิกภาพตราสินคา  มาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคา  การบริโภคเชิงสัญญะ

Abstract
 Brand personality is a concept to personalize a brand. Certain customers may connect their emotion, 
feeling and characters to a brand personality, thereby increasing consumption demand.  This article reviews 
the recent literature associated with evaluating brand personality. The results are presented in two aspects: 
background of brand personality, and brand personality evaluation.  The fi ndings suggest that the brand 
personality is of an important role in creating a brand. It is likely that the customers may connect themselves 
to a product presented with a brand personality; thus, a business may use the created brand personality to 
categorize its customers to respondto customers’ need. Therefore, the concept of brand personality may 
be interestingly used to increase business competition.
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บทนํา
 บุคลิกภาพตราสินคาเปนแนวคิดหน่ึงเ ก่ียวกับ
ตราสินคาที่ธุรกิจใหความสําคัญ เนื่องจากธุรกิจสามารถ
นําบุคลิกภาพตราสินคาไปใชประโยชนในการแบงกลุม
ผูบริโภค เพื่อนําเสนอสินคาไดตรงตามความตองการ ซึ่งเม่ือ
ความตองการของผูบริโภคไดรับการตอบสนองก็จะสงผลดี
ตอตราสินคา เชน ความภักดีตอตราสินคาและการซื้อสินคา 
แนวคิดนี้เริ ่มเปนที่นิยมแพรหลายเมื่อ Aaker (1997) ได
แสดงใหเห็นวา บุคลิกภาพตราสินคาเปนสิ่งที่วัดไดดวยการ
สรางมาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคาขึ้นซึ่งจะเห็นไดวา แมสิ่งท่ี
เปนนามธรรมก็สามารถเปลี่ยนเปนรูปธรรมได ดวยการสราง
มาตรวัดที่มีคุณภาพเพียงพอ หลังจากมาตรวัดนี้ไดรับการ
เผยแพรพบวา มีการศึกษาหลายช้ินที่นํามาตรวัดนี้ไปใชใน
บรบิททีแ่ตกตางกนั ทัง้ในแงของประเภทของสนิคาและพืน้ที่
 บทความน้ีแสดงใหเห็นถึงความเปนมารวมท้ังหลักการ
ของแนวคิดบุคลิกภาพตราสินคา อันอาจเปนประโยชนใน
ทางวิชาการ เนื่องจากบทความนี้ไดรวบรวมรายละเอียดของ
แนวคดิ ทีช่วยใหผูทีส่นใจศกึษาเกีย่วกบับคุลกิภาพตราสินคา
สามารถเขาใจภาพรวมของแนวคิดได นอกจากนี้ บุคลิกภาพ
ตราสินคายงัสามารถเพ่ิมความสามารถในการแขงขนั จากการ
ที่นําแนวคิดน้ีไปสรางบุคลิกภาพใหกับตราสินคา ซึ่งสงผลให
ตราสินคามีความแตกตางจากคูแขงและมีลักษณะของความ
เปนผูบริโภค และผูบริโภคอาจเชื่อมโยงตัวตนกับตราสินคา
จนนําไปสูการซ้ือสินคาในท่ีสุด

ความเปนมาของแนวคิดบุคลิกภาพตราสินคา
 กอนการปฏิวัติอุตสาหกรรม สินคาที่จําหนายมักเปน
สินคาที่ใชแรงงานมนุษยเปนปจจัยหลักในการผลิตสินคามัก
มีราคาสูง เพราะไมสามารถผลิตไดเพียงพอกับความตองการ
บรโิภค ซึง่สอดคลองกบัหลกัอปุสงคและอปุทานทีร่ะบวุา เมือ่
สนิคามีปริมาณนอยก็มกัมรีาคาสูง แตหากสนิคามีปริมาณมาก
จะมีราคาลดลง (Smith, 2003) ดวยเหตุนี้ เมื่อพอคาจาก
ตางแดนนําสินคาแปลกใหมจากพ้ืนที่หน่ึงไปขายยังอีกพื้นท่ี
หนึ่ง จึงมักไดผลตอบแทนที่คุมคา ในการน้ี อุปสรรคหรือภัย
ทางการคาที่สําคัญในยุคนั้นมิใชคูแขงที่มีความเขมแข็งหรือ
สินคาอื่นที่สามารถทดแทนได แตเปนปจจัยอื่นๆ ที่สงผลทาง
ออมตอการคา เชน ภัยในการขนสงไมวาจะเปนการขนสง
ทางเรือทีป่ระสบกับพายุทาํใหเรอือบัปาง การปลนสะดม หรอื
การกีดกันหรือผูกขาดทางการคาของผูมีอํานาจในสมัยนั้น 
(Fulcher, 2004)

 ตอมาเม่ือเกดิการปฏิวตัอิตุสาหกรรมข้ึนในยุโรปในชวง
ป ค.ศ. 1750-1850 เทคโนโลยีในการผลิตจึงมีความกาวหนา
อยางรวดเร็ว ปรากฏการณนี้สงผลใหมีสินคาจําหนาย
ในตลาดเปนจํานวนมาก เหตุผลสําคัญ คือ ตนทุนแปรผัน
ในการผลิตท่ีลดตําลงจนทําใหสินคามีราคาถูก จึงสงผลให
ผูบริโภคสามารถบริโภคสินคาไดมากขึ้น (Marx, 1890)
ดังนั้น ธุรกิจจึงใหความสําคัญกับการเพ่ิมปริมาณการผลิต
อันสงผลใหตนทุนตอหนวยลดลง นอกจากนี้ ในยุคเริ่มแรก
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมธุรกิจยังมีทัศนะวา ผูบริโภคมี
พฤตกิรรมการบรโิภคทีไ่มแตกตางกนั โดยมองวา ผูบรโิภค คอื 
มวลชนที่คิดหรือมีความตองการสินคาท่ีมีลักษณะเหมือนกัน
ดังนั้น สินคาที่ผลิตเพ่ือตอบสนองตอผูบริโภคท่ีเปนมวลชน
จึงมีลักษณะเดียวกันและไมมีความหลากหลาย (นันทวัฒน 
ฉัตรอุทัย, 2549) เชน รถยนตฟอรดโมเดลทีที่มีเพียงสีดํา ซึ่ง
ไมมคีณุลกัษณะท่ีหลากหลาย แตดวยการผลิตในปริมาณมาก
จึงทําใหตนทุนการผลิตลดตําลงและทําใหรถยนตรุนนี้ขายได
เปนจํานวนมาก
 เมื่อราคาสินคาท่ีจําหนายมีราคาตําจนผูบริโภคท่ัวไป
สามารถบริโภคได สินคาจึงสามารถขายไดจํานวนมาก
อยางไรก็ตาม เม่ือผูบรโิภคใชประโยชนจากสินคาแลว ผูบริโภค
จะไมตองการซ้ือสินคาอีก จนกวาสินคานั้นจะไมสามารถ
ใชสอยไดหรือคุณคาดานประโยชนใชสอยของสินคานั้น
หมดสิ้นลง (กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2553) 
นอกจากนี้ เมื่อสินคามีเกินกวาความตองการในการบริโภค 
ผูบริโภคจึงไมสามารถบริโภคสินคาไดอยางหมดส้ิน ดังนั้น  
แนวทางทางการตลาด (marketing concept) จงึไดรบัความ
สนใจเพื่อที่ธุรกิจจะสามารถจําหนายสินคาไดเพิ่มขึ้น
 แนวคิดทางการตลาดจะใหความสําคัญแกประเด็น
ดานการตลาดมากกวาการผลิต แนวคิดนี้ยังสามารถใช
แกไขปญหาการผลิตลนเกิน อันเปนผลจากการผลิตที่ใช
เคร่ืองจักรเปนหลัก (capital-intensiveproduction) (รงัสรรค
ธนะพรพันธุ, 2546) โดย Kotler และ Keller (2015) อธิบาย-
วา แนวคิดทางการตลาดจะแบงสวนตลาดเพื่อจัดผูบริโภค
ออกเปนกลุม และผลิตสินคาเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูบรโิภคในแตละกลุม ทัง้นี ้การแบงสวนตลาดจะใชเกณฑ
ตางๆ เชน เกณฑทางภูมิศาสตร คือ ภูมิภาค จังหวัด หรือ
แบงตามพื้นที่ตางๆ หรือใชเกณฑทางประชากรศาสตร คือ 
เชือ้ชาต ิสผีวิ อาย ุเพศ การศกึษาหรอืชนชัน้ (Nuttavuthisit, 
2011)
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 อยางไรก็ตาม การแบงสวนตลาดโดยใชเกณฑทาง
ประชากรศาสตรนัน้ไมสามารถยนืยนัไดวา ผูบรโิภคแตละกลุม
มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมือนกัน กลาวคือ ผูบริโภคแตละ
กลุมอาจมีเพียงลักษณะภายนอกที่คลายคลึง แตมีพฤติกรรม
การบริโภคที่แตกตางกัน ดังนั้น การแบงกลุมผูบริโภคเพื่อ
ตอบสนองตอพฤตกิรรมการบรโิภค จงึควรใชเกณฑทีส่ามารถ
แบงพฤติกรรมของผูบริโภคไดโดยตรง ซึ่งอาจมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมากกวาการแบงสวนตลาดโดยใช
เกณฑทางประชากรศาสตรดังที่กลาวมา
 มกีารศกึษาเกีย่วกบับุคลกิภาพของผูบริโภคทีป่ระยุกต
ใชทางธุรกิจ เชน งานของ Birdwell (1968) ที่ศึกษาเก่ียวกับ
ตัวตนของผูบริโภคกับทางเลือกในการบริโภคสินคา แมการ
ศึกษาน้ีไมไดระบุถึงคําวาบุคลิกภาพโดยตรง แตก็ไดแสดง
ใหเห็นวา ผูบริโภคจะตอบสนองตอเอกลักษณของสินคา
ผลการศึกษาน้ีแสดงความเก่ียวพันระหวางตัวตนของเจาของ
รถยนตและตัวตนของรถยนต หรือเปนความสัมพันธระหวาง
บคุลกิภาพของรถยนตกบัผูบรโิภค  ซึง่สอดคลองกบัการศกึษา
ของ Lee (2009) ที่อธิบายวา ผูบริโภคจะรูสึกดีกับสินคาที่มี
บุคลิกภาพสอดคลองกับบุคลิกภาพของตนเอง
 นักวิชาการที่แสดงความหมายของบุคลิกภาพที่
ชัดเจนข้ึน คือ Plummer (1985) ท่ีอธิบายวา การท่ีผูบริโภค
มีพฤติกรรมหรือตอบสนองตอสิ่งเราแตกตางกันนั้น เกิดจาก
ลักษณะทางบุคลิกภาพที่แตกตางกัน สวนการศึกษาของ 
Dolich (1969); Sirgy (1982); และ Westfall (1962) ไดอธิบาย
วา บุคลิกภาพของผูบริโภคสงผลตอการรับรู ความพึงพอใจ
รวมถึงพฤติกรรมของผูบริโภค ดังนั้น การใชบุคลิกภาพของ
ผูบริโภคเปนเกณฑในการแบงผูบริโภค จึงมีความเหมาะสม
มากกวาการแบงกลุมโดยใชเกณฑทางประชากรศาสตรหรือ
ภูมิศาสตร เนื่องจากไมไดแบงผูบริโภคตามพฤติกรรม การ
แบงกลุมผูบรโิภคตามลักษณะบุคลกิภาพจึงเปนวธิกีารท่ีนยิม
ใชทางการตลาด (Nooradi & Sadeghi, 2015)
 เม่ือแบงผูบริโภคเปนกลุมตางๆ ตามลักษณะบุคลิกภาพ-
แลว ธรุกิจจงึทราบพฤตกิรรมการบรโิภคของผูบริโภค อนัสงผล
ใหธุรกิจสามารถกําหนดกลยุทธทางการตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งชวยใหธุรกิจจําหนายสินคาไดเพิ่มขึ้น 
ซึ่งสอดคลองกับ Lee (2009) ที่อธิบายวา ผูบริโภคจะเลือก
ซือ้สนิคาหรือตราสนิคาทีม่บีคุลกิภาพสอดคลองกบับคุลกิภาพ

ของตนเพื่อแสดงหรือสะทอนบุคลิกภาพใหผูอื่นรับรู ดังนั้น 
บุคลิกภาพของผูบริโภคกับสินคาจึงเปนสิ่งท่ีเช่ือมโยงกัน ซึ่ง
หมายถึงผูบริโภคจะบริโภคสินคาเพื่อสรางบุคลิกภาพที่ตน
ตองการ หรอือาจกลาวไดวา ผูบรโิภคไมไดบรโิภคสินคาเพียง
ประโยชนใชสอยแตบริโภคสัญญะ (sign)3 จากสินคานั้นการ
บรโิภคดังกลาวเรียกวา การบริโภคเชิงสญัญะ (consumption 
of sign)4 โดยผูบริโภคจะแสดงความแตกตางจากผูอื่นผาน
การบริโภคสินคา
 การบริโภคที่มากกวาประโยชนใชสอยที่แทจริงของ
สินคานั้น เปนการบริโภคที่เกินกวาความจําเปนทางกายภาพ
(Baudrillard, 1968) เชน ผูบริโภคซื้อนําแรเพื่อตองการ
แสดงใหเหน็วา ใสใจดแูลสขุภาพ หรอืการรบัประทานอาหารที่
หองอาหารหรูในโรงแรมแลวนําไปเผยแพรยังสังคมออนไลน 
(social media) เพือ่ใหผูอืน่รบัรูวาตนเองเปนคนมีฐานะและมี
ระดบั นอกจากนี ้ผูบรโิภคอาจซือ้สนิคาเดมิเพิม่เตมิเพือ่แสดง
ตัวตน แมประโยชนใชสอยของสินคาเดิมยังไมหมดลงก็ตาม 
(กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2553) ดังนั้น การ
บรโิภคเชิงสญัญะจึงเปนการบริโภคความหมายอันมคีวามเปน
นามธรรม ซึง่สงผลใหสามารถการบริโภคไดอยางไมมขีดีจํากดั 
 นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาอ่ืนท่ีอธิบายเก่ียวกับบุคลิกภาพ
ผูบริโภค เชน Mulyanegara, Tsarenko, และ Anderson 
(2007) ที่อธิบายวา บุคลิกภาพของผูบริโภคมีลักษณะมั่นคง
ถาวรและไมเปลี่ยนแปลงงาย อันสงผลใหธุรกิจสามารถใช
ประโยชนจากลักษณะดังกลาวได แตหากบุคลิกภาพมีความ
ออนไหวไมมั่นคง จะสงผลใหธุรกิจไมอาจใชประโยชนจาก
บุคลิกภาพในการแบงสวนตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลาวคอื ธรุกจิอาจตองแบงสวนตลาดบอยครัง้เพือ่ผลติสนิคา
ตอบสนองตอบุคลกิภาพของผูบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป ธรุกจิ
จึงไมสามารถใชบุคลิกภาพในการแบงสวนตลาดได เน่ืองจาก
ไมสามารถจําหนายสินคาใหหมดลงกอนที่บุคลิกภาพของ
ผูบริโภคจะเปลี่ยนแปลง วงจรชีวิตท่ีสั้นของสินคาอาจสงผล
ใหเกิดสินคาคงเหลือและสงผลตอผลประกอบการของธุรกิจ
ในที่สุด
 เมือ่บคุลกิภาพของผูบรโิภคคอนขางมคีวามม่ันคงถาวร
ไมเปล่ียนแปลงงาย (Plummer, 1985) ธรุกิจจึงสามารถผลิต
สนิคาเพือ่ตอบสนองตอผูบรโิภคไดตรงตามความตองการของ
แตละบคุลกิภาพของผูบรโิภค ดงันัน้ นกัการตลาดจงึสามารถ

3 สัญญะ คือ สิ่งที่กลาวถึงความจริง และกระบวนการสรางความหมายท่ีเกินกวาความจริง
4 การบริโภคเชิงสัญญะ คือ การบริโภคความเปนนามธรรม ซึ่งทําใหการบริโภคไรขีดจํากัด ดวยเหตุที่ผูบริโภคจะบริโภค
  ความหมายจากการบริโภคสินคา อันสงผลใหผูบริโภครูสึกแตกตางจากผูอื่น 
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ใชบุคลิกภาพของผูบริโภคเปนเกณฑเพื่อแบงสวนตลาดได 
อยางไรก็ตาม การศึกษาหลายชิ้นไดแสดงผลการศึกษาที่
แตกตางออกไป กลาวคือ แมบุคลิกภาพของผูบริโภคจะ
คลายคลึงกัน แตไมไดบงชี้วา ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีเหมือนกันเสมอไป ผลการศึกษาของแตละการ
ศึกษาจึงมีขอสรุปที่ขัดแยงกัน กลาวคือ การศึกษาสวนหนึ่ง
สนับสนุนวา บุคลิกภาพของผูบริโภคสงผลตอพฤติกรรม
ผูบรโิภค (Birdwell, 1968; Helgeson & Supphellen, 2004)
ขณะทีอ่กีสวนหนึง่ไดโตแยงในทางตรงขาม คอื บคุลกิภาพของ
ผูบริโภคไมสงผลตอพฤติกรรมผูบริโภค (Brody & Cunningham, 
1968; Shank & Langmeyer, 1994) ดวยเหตุนี้จึงเกิดความ
ไมชัดเจนวา บุคลิกภาพของผูบริโภคเปนปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมผูบริโภคหรือไม
 ทามกลางความไมชัดเจนขางตน Plummer (1985) 
ไดเสนอผลการศกึษาวา นอกจากบุคลกิภาพของผูบรโิภคแลว 
นักการตลาดยังสามารถสรางบุคลิกภาพตราสินคา (brand 
personality) ได กลาวคือ สินคาสามารถมีบุคลิกภาพดังเชน
ผูบริโภค และสามารถสรางใหสอดคลองกับบุคลิกภาพของ
ผูบริโภคได สวน Aaker (1997) อธิบายวา ธุรกิจควรใหความ
สําคัญกับบุคลิกภาพของตราสินคามากกวาจะใหความสําคัญ
กบับคุลกิภาพของผูบรโิภค เนือ่งจากบคุลกิภาพของตราสนิคา
สามารถสงผลใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจได งานวิจัยของ 
Aaker, Benet-Martfnez, และ Garolera (2001); Lee (2009); 
และ Mulyanegara และคณะ (2007) ไดอธิบายในแนวทาง
เดียวกันวา บุคลิกภาพตราสินคา คือ กลุมของลักษณะเฉพาะ
ทางบุคลิกภาพของผูบริโภคที่เชื่อมโยงกับตราสินคา
 คาํอธบิายเกีย่วกบับคุลกิภาพตราสนิคาทาํใหทราบวา
สนิคาสามารถมีบคุลิกภาพเชนเดยีวกับผูบริโภค โดยผูบริโภค
สามารถใชบุคลิกภาพตราสินคาเพื่อแสดงสัญญะของตัว
ผูบริโภค ซึ่งเปนการบริโภคที่ไมเกี่ยวของกับประโยชนใชสอย 
แตเปนการบริโภคความหมายของบุคลิกภาพที่แฝงอยูใน
สินคา (กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2553) และ
การบริโภคสินคาจะเกิดขึ้น เมื่อสินคามีบุคลิกภาพสอดคลอง
กับสิ่งที่ผูบริโภคตองการจะสื่อสารตอสังคม (Aaker, 1997)
 นอกจากนี้ Plummer (1985) อธิบายวา ตราสินคา
มีความใกลเคียงกับผูบริโภค ในแงที่วาลักษณะตางๆ ของ
ผูบริโภคสามารถเปนลักษณะของตราสินคาไดดวยเชนกัน
อยางไรก็ตาม ตราสินคาและตัวผูบริโภคเองก็มีความแตกตางกัน
ทางกายภาพ คือ ผูบริโภคเปนสิ่งมีชีวิต ขณะที่ตราสินคา
เปนสิ่งที่ไมมีชีวิต ดังนั้น แมบุคลิกภาพตราสินคาจะคลายกับ
บุคลิกภาพของผูบริโภคเพียงใด แตบุคลิกภาพตราสินคา

ก็ยังแตกตางบางประการจากบุคลิกภาพของผูบริโภค จึง
ไมสามารถนําลักษณะบุคลิกภาพของผูบริโภคใชอธิบายกับ
ตราสินคาไดอยางครบถวน (Aaker, 1997)
 ทั้งนี้ ประเด็นความแตกตางที่สําคัญของบุคลิกภาพ
ตราสินคาและบุคลกิภาพของผูบรโิภค คอื การรับรูบคุลกิภาพ
ของผูบรโิภคท่ีแตกตางกัน ซึง่เกดิจากคณุลกัษณะทีแ่ตกตางกนั
ของผูบรโิภค อนัไดแก ลกัษณะทางกายภาพ ทศันคต ิความเชือ่
และลักษณะทางภูมิศาสตร (Aaker, 1997) ขณะที่การรับรู
บุคลิกภาพตราสินคาเกิดจากปฏิสัมพันธทั้งทางตรงและ
ทางออมของผูบรโิภคทีม่ตีอตราสนิคานัน้ (Plummer, 1985)
เชน ตราสินคาโลโก สัญลักษณ ภาพลักษณธุรกิจ ชองทาง
การจัดจําหนาย หรือการสื่อสารผานชองทางตางๆ (Wee, 
2004)
 สรุปไดวา แนวคิดบุคลิกภาพตราสินคาสามารถใช
กําหนดตําแหนงทางการตลาดใหแกสินคา ซึ่งชวยใหธุรกิจ
สามารถจําหนายสินคาไดตรงกับพฤติกรรมผูบริโภค และ
ชวยใหผูบริโภคสามารถแสดงสัญญะผานบุคลิกภาพได โดย
ผูบริโภคจะบริโภคสัญญะของบุคลิกภาพที่มีในสินคา จึง
สงผลใหธุรกิจสามารถจําหนายสินคาไดเพิ่มขึ้น และสงผล
ตอผลกําไรรวมท้ังความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจ
ดงันัน้ บคุลกิภาพตราสนิคาจงึเปนแนวคดิทีม่คีวามสาํคญัและ
มีประโยชนมากตอการสรางตราสินคา

แนวคิดบุคลิกภาพตราสินคาและมาตรวัด
 ความหมาย
 Plummer (1985) ไดกลาวถึงแนวคิดบุคลิกภาพ
ตราสินคา โดยอธิบายวา ตราสินคาอาจมีลกัษณะท่ีแตกตางกัน
เชน ลักษณะทันสมัย ลาหลัง หรือมีความแปลกใหม ซึ่งเปน
ลักษณะตางๆ ของบุคลิกภาพตราสินคา นอกจากน้ี หาก
ผูบริโภครูสึกวาตราสินคานั้นๆ มีบุคลิกภาพตราสินคา
สอดคลองกับบุคลิกภาพของตนเอง จะสงผลใหเกิดความ
พงึพอใจข้ึน แตในทางกลับกนั หากผูบรโิภครูสกึวา ตราสินคา
มีบุคลิกภาพไมสอดคลองกับตนเอง ก็จะสงผลใหผูบริโภคไม
ชื่นชอบตราสินคา (Mulyanegara et al., 2007)
 บุคลิกภาพตราสินคาเปนคุณสมบัติหนึ่งของสินคา
โดยผูบริโภคจะใหความหมายเชิงนามธรรมที่สอดคลองกับ
ตัวตนของผูบริโภค โดยตราสินคาอาจส่ือสารบุคลิกภาพดวย
รูปแบบตางๆ เพื่อใหผูบริโภคตีความหมาย เช่ือมโยงความคิด 
ความรูสึก และภาพลักษณของตราสินคาจากสิ่งท่ีผูบริโภค
เรียนรูจากตราสินคา (Plummer, 1985) ทั้งนี้ บุคลิกภาพ
ตราสินคาจะใชสัญลักษณเพื่อสื่อสารใหผูบริโภครูสึกถึง
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ความเปนตัวตน ซึ่งจะถูกใชเปนเครื่องมือในการสรางความ
แตกตางแกตราสินคา เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค (Keller, 1993) นอกจากน้ี บุคลิกภาพตราสินคา
ยังเปนเคร่ืองมือที่ชวยกําหนดกลยุทธใหตราสินคามีความ
แตกตางกัน และธุรกิจอาจใชบุคลิกภาพตราสินคาเพื่อ
สรางความสัมพันธที่ดีกับผูบริโภคได (Guèvremont & 
Grohmann, 2013)
 มีผูใหความหมายของบุคลิกภาพตราสินคาไวแตกตาง
กัน เชน Sung และ Tinkham (2005) ที่กลาววา บุคลิกภาพ
ตราสินคา หมายถึง การใหความหมายเชิงสัญลักษณของ
ตราสินคา ซึ่งหมายความวา นอกจากผูบริโภคจะบริโภค
ประโยชนใชสอยของสนิคาแลว ผูบรโิภคยงับรโิภคความหมาย
ของสัญลักษณที่แฝงในตัวสินคาดวย หรืออาจกลาวไดวา
ผูบริโภคไมไดบริโภคเพียงประโยชนใชสอยของสินคา แตจะ
บริโภคความหมายดานบุคลิกภาพของสินคานั้น ทั้งนี้ การ
บริโภคความหมายดานบุคลิกภาพจะกอใหเกิดการบริโภค
อยางไมมีที่สิ้นสุด (กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 
2553) กลาวคือ ผูบริโภคก็อาจซื้อสินคาชิ้นใหม แมสินคาเดิม
ที่มีอยูเดิมยังสามารถใชสอยไดก็ตาม
 อยางไรก็ตาม ความหมายบุคลิกภาพตราสินคาท่ี Sung 
และ Tinkham (2005) ไดกลาวมาเปนบุคลิกภาพตราสินคา
ที่ไมไดเชื่อมโยงตราสินคาเขากับตัวผูบริโภค แตมีการศึกษา
หลายชิ้นไดแสดงใหเห็นวา บุคลิกภาพตราสินคามีความ
เกี่ยวของกับตัวผูบริโภค เชน การศึกษาของ Aggarwa และ 
McGill (2007) ที่ระบุวา ลักษณะบุคลิกภาพของผูบริโภค
สามารถพบในตราสินคาได หรือการศึกษาของ Patterson, 
Khogeer, และ Hodgson (2013) ทีน่ยิามบุคลกิภาพตราสินคา
วา หมายถงึลักษณะบคุลกิภาพของผูบรโิภคในตราสนิคา หรอื
ลักษณะที่เชื่อมโยงกับตราสินคา เพ่ือสรางคุณลักษณะพิเศษ
แกตราสินคาเปาหมายใหมีความแตกตางจากตราสินคาอื่น 
กลาวคือ บุคลิกภาพในสินคาเปนลักษณะทางจิตวิทยาของ
ผูบริโภคท่ีเชื่อมโยงกับสินคา โดยผูบริโภคจะใหความหมาย
บุคลิกภาพแกตราสินคา 
 ในทํานองเดียวกัน Malik และ Naeem (2012) ได
ใหความหมายของบุคลิกภาพตราสินคาวา หมายถึงการรับรู
บุคลิกภาพผูบริโภค (human personality) ที่มีตอตราสินคา
โดยคํานิยามน้ีสอดคลองกับ Su (2015) ทีอ่ธบิายวา บคุลกิภาพ
ตราสินคา คือ การบูรณาการความรูของตราสินคาในมุมมอง
ของผูบริโภคเกี่ยวกับสิ่งที่ตราสินคาเปนและสิ่งที่ตราสินคา
อธิบายถึงตัวตน (identity) ของตราสินคาน้ัน

 สรุปไดวา การศึกษาหลายชิ้นใหความหมายของ
บคุลกิภาพตราสนิคาไวในแนวทางเดยีวกบั แตสาํหรบั Aaker 
(1997) ใหคํานิยามอยางชัดเจนวา บุคลิกภาพตราสินคา
หมายถึง กลุมลักษณะบุคลิกภาพของผูบริโภคที่เก่ียวของ
กับตราสินคา โดยความหมายของบุคลิกภาพน้ีไดรับความ-
นิยมอยางกวางขวาง และทําใหการศึกษาหลายชิ้นเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพตราสินคาใหความหมายของบุคลิกภาพตราสินคา
ดวยความหมายนี้เชนกัน (Azoulay & Kapferer, 2003)

 มาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคา
 เมื่อแนวคิดบุคลิกภาพตราสินคาเร่ิมไดรับความสนใจ 
ประเด็นปญหาวาสามารถวัดบุคลิกภาพตราสินคาไดหรือไม 
ในการนี้ผลการศึกษาของ Malhotra (1981) แสดงใหเห็นวา
สามารถวัดแนวคิดเกี่ยวกับตัวตน บุคคล และตราสินคาได 
โดยอาจวิเคราะหแบบหลายตัวแปร (multivariate) และการ
สรางมาตรพหุมิติ (multidimensional scaling) ขณะที่การ
ศกึษาสวนใหญเก่ียวกับบคุลกิภาพตราสินคาในขณะน้ัน นยิม
ใชมาตรวัดแบบเฉพาะกิจ (ad-hoc scales) อันประกอบดวย
กลุมบุคลิกภาพ 20-300 บุคลิกภาพ ทั้งนี้ จากการที่มาตรวัด
แบบเฉพาะกิจใชวัดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ จึงมีความ
จํากัดดานบริบทหรือขาดความเที่ยงตรงภายนอก (external 
validity) ดังนั้น หากใชมาตรวัดแบบเฉพาะกิจกับตราสินคา
อื่นนอกเหนือจากสินคาที่ทําการศึกษา ก็อาจไมมีความ
เท่ียงตรงเพียงพอตอการรายงานบุคลิกภาพตราสินคาท่ี
ถูกตองได (Aaker, 1997)
 มาตรวัดอีกลักษณะหน่ึง คือ มาตรวัดบุคลิกภาพ
หาปจจัยซึ่งไดรับความนิยมมาก แตเนื่องจากมาตรวัดนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อวัดบุคลิกภาพของผูบริโภค ไมใชการวัด
บุคลิกภาพของสินคาโดยตรง จึงอาจไมเหมาะสมท่ีจะใชวัด
บุคลิกภาพของตราสินคา จนกระทั่งการศึกษาของ Aaker 
(1997) ไดศึกษาเก่ียวกับการวัดบุคลิกภาพตราสินคาโดยตรง 
โดยเร่ิมจากการรวบรวมลักษณะทางบุคลิกภาพจากหลาย
แหลง คือ มาตรวัดทางจิตวิทยา มาตรวัดทางการตลาดท้ัง
ทางวิชาการ และทางปฏิบัติ รวมทั้งจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยใหกลุมเปาหมายระบุบุคลิกภาพเมื่อนึกถึงตราสนิคา โดย
แบงประเภทของสินคาเปนสินคาที่เนนเชิงสัญลักษณ สินคา
ทีเ่นนประโยชนใชสอย และสินคาทีเ่นนทัง้การสือ่ความหมาย 
และประโยชนใชสอย จนไดบคุลกิภาพท้ังสิน้ 309 บคุลิกภาพ
 ตอมา Aaker (1997) ไดสื่อสารลักษณะเฉพาะ
บุคลิกภาพที่เก่ียวของกับตราสินคาสูกลุมเปาหมาย แยกตาม
ประเภทของสินคา นอกจากน้ี เพื่อลดความเฉพาะเจาะจงท่ี
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กลุมเปาหมายอาจใหขอมลูสาํหรบัแตละตราสนิคาหรอืแตละ
กลุมเปนพิเศษ Aaker (1997) จึงอธิบายใหกลุมเปาหมาย
เขาใจวา ไมไดมุงศึกษาตราสินคาหรือกลุมสินคาใดเปนพิเศษ  
และขอใหกลุมเปาหมายนึกถึงตราสินคาอื่นของกลุมสินคา
ในแตละกลุมดวย เพื่อใหคะแนนสําหรับแตละบุคลิกภาพจน
กระทั่งคงเหลือลักษณะบุคลิกภาพ จํานวน 114 ลักษณะ 
 หลังจากนั้น Aaker (1997) นําลักษณะบุคลิกภาพทั้ง 
144 ลักษณะ ไปหาเมทริกสหสัมพันธ (coloration matrix) 
โดยใชการวเิคราะหปจจยั (factor analysis) ดวยวธิวีเิคราะห
องคประกอบหลัก (principal component analysis)
รวมทั้งหมุนแกนดวยวิธี varimax จนไดมิติของบุคลิกภาพ
จํานวน 5 กลุม คือ บุคลิกภาพจริงใจ ตื่นเตน มีความสามารถ 
โกหรูมีระดับ และเขมแข็ง โดยแตละมิติมีคาสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (cronbach’salpha) คือ 0.93 0.95 
0.93 0.91 และ 0.90 ตามลําดับ ซึ่งถือวามีความเชื่อมั่นใน
ระดับสูง (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) โดยใช
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confi rmatory factor 
analysis) เพื่อยืนยันผลการศึกษา
 Aaker (1997) สงแบบสอบถาม จาํนวน 250 ชดุ ไปยัง
กลุมตวัอยางเพือ่เกบ็ขอมลู แตไดรบัแบบสอบถามกลบัคนืมา 
จํานวน 180 ชุด หรือคิดเปนรอยละ 72 ซึ่งหากเปรียบเทียบ
กับอัตราการสงกลับของแบบสอบถามทางไปรษณียทั่วไป
แลว ถือวาการเก็บขอมูลในครั้งนี้มีอัตราการตอบกลับท่ีสูง 
ภายหลงัจากการวเิคราะหพบวา สามารถยนืยนัองคประกอบ
ทั้ง 5 กลุมได แตลักษณะทางบุคลิกภาพลดเหลือ 42 ลักษณะ
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายละเอียดของมิติบุคลิกภาพตราสินคา

มิติบุคลิกภาพ ลักษณะเฉพาะทางบุคลิกภาพ

มิติบุคลิกภาพจริงใจ
(sincerity)

ติดดิน (down-to-earth) รักครอบครัว (family-oriented) ซื่อตรงแบบลูกทุง (small-
town) ซื่อสัตย (honest) จริงใจ (sincere) มีตัวตน จับตองได (real) มีประโยชน 
(wholesome) ที่เปนแบบดั้งเดิม (original) สนุกสนานราเริง (cheerful) ออนไหว 
(sentimental) เปนมิตร (friendly)

มิติบุคลิกภาพนาตื่นเตน
(excitement)

มีความกลาทาทาย (daring) นําสมัย (trendy) นาตื่นเตน (exciting) มีความมุงมั่น
(spirited) ยอดเยี่ยม (cool) มีความเปนคนรุนใหม (young) ชางจินตนาการ 
(imaginative) มเีอกลักษณของตนเอง (unique) ทนัสมยั (up-to-date) เปนตวัของตัวเอง
(independent) รวมสมัย (contemporary)

มิติบุคลิกภาพมีความสามารถ
(competence)

นาเชื่อถือ (reliable) ขยันขันแข็ง (hard working) มั่นคง (secure) ฉลาด (intelligent) 
มีความเชี่ยวชาญ (technical) มีความเปนองคกร (corporate) ที่ประสบความสําเร็จ 
(successful) มีความเปนผูนํา (leader) มั่นใจในตนเอง (confi dent)

มิติบุคลิกภาพโกหรูมีระดับ
(sophistication)

มีระดับ (upper class) หรูหรา (glamorous) ดูดี (good looking) มีเสนห (charming) 
มีความออนโยนเหมือนผูหญิง (feminine) เรียบหรู (smooth)

มิติบุคลิกภาพเขมแข็ง
(ruggedness)

ชอบกิจกรรมโลดโผน (outdoorsy) เขมแข็งบึกบึนแบบผูชาย (masculine) ดูลุยๆ 
(western) แข็งแกรง (tough) ดุดัน (rugged)

ที่มา: Aaker (1997)
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 มีการศึกษาหลายช้ินที่นํามาตรวัดของ Aaker (1997) 
ไปใชวัดบุคลิกภาพตราสินคา เชน การศึกษาของ Kim, Han, 
และ Park (2001) เกีย่วกบัผลกระทบของบคุลกิภาพตราสนิคา
ตอความภักดีตอตราสินคา การศึกษาของ Ang และ Lim 
(2006) เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเภทสินคากับ
บุคลิกภาพตราสินคา การศึกษาของ Kim, Magnini, และ 
Singal (2011) เกี่ยวกับผลกระทบของบุคลิกภาพตราสินคา
ตอรานอาหาร การศึกษาของ Balaji และ Raghavan (2011) 
เรื่องการสื่อสารบุคลิกภาพตราสินคา การศึกษาของ Parker 
(2009) เรื่อง ความสอดคลองของบุคลิกภาพตราสินคากับ
ภาพลักษณผูใช การศึกษาของ Polyorat (2011) เกี่ยวกับ
อิทธิพลของมิติบุคลิกภาพตราสินค าตอ เอกลักษณ
ตราสินคาและการส่ือสารแบบปากตอปาก และการศึกษา
ของ กอพงษ พลโยราช และ วรุณ ตันตระบัณฑิตย (2550) 
เกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินคาของธนาคาร เปนตน
 สําหรับในประเทศไทย พบการศึกษาท่ีนําแนวคิด
บคุลกิภาพตราสนิคาไปใชอยางแพรหลาย เชน การศกึษาของ
ปริทัศน พระสุจันทร (2557) เกี่ยวกับการรับรูบุคลิกภาพ
ตราสินคาแอมเวย พบวา เพศและรายไดเฉลี่ยตอเดือน
เปนตัวแปรที่สงผลตอการรับรูบุคลิกภาพตราสินคาแอมเวย 
การศึกษาของ ภิรมยญา อาคมธน (2557) เกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบการรับรูบุคลิกภาพตราสินคาของรานหนังสือ
พบวา ผูบรโิภครบัรูวา รานซเีอด็บุคเซน็เตอรและรานนายอนิทร
วา เปนรานหนังสือที่มีความสามารถ โกหรู มีระดับ และ
นาตืน่เตน การศึกษาของ พชัราภรณ ขอนเต็ง (2557) เก่ียวกับ
การรับรูบุคลิกภาพตราสินคาของรานคาปลีก พบวา โลตัส
เปนรานคาทีม่คีวามสามารถ นาต่ืนเตน และโกหร ูขณะทีบ่ิก๊ซี
มีความนาตื่นเตน โกหรูมีระดับ และมีความสามารถ และการ
ศกึษาของ ณฐัจริภคั บญุทศ (2556) เกีย่วกบัการเปรียบเทียบ
บุคลิกภาพตราสินคาของเครื่องดื่มชาพรอมดื่ม พบวา ทั้ง
อิชิตันและโออิชิมีบุคลกิภาพตราสินคาแบบมีความสามารถ
 อยางไรก็ตาม การศึกษาบางช้ินไดเสนอมาตรวัด
บคุลกิภาพตราสินคาทีแ่ตกตางจาก Aaker (1997) โดยโตแยง
วา มาตรวัดของ Aaker (1997) มีขอจํากัดเมื่อใชในประเทศ
อื่นท่ีไมใชสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อประเทศนั้นมี
ความแตกตางทางวัฒนธรรมจากสหรัฐอเมริกา ตัวอยางเชน 
การศึกษาในประเทศอินเดียของ Asadollahi, Hanzaee, 
Abdolvand, และ Reshadatjooh (2015) ที่รายงานวา 
บุคลิกภาพตราสินคาในบริบทของอินเดีย มีจํานวน 5 มิติเชน
เดียวกับ Aaker (1997) แตสําหรับชื่อของมิติมีความหมาย
แตกตางกัน คือ มิติบุคลิกภาพตราสินคาประกอบดวยความ

สามารถ ความไววางใจ (reliance) ความจริงใจ ความโกหรู
มีระดับ และความคลองแคลว (fl uency) 
 นอกจากนี ้การศกึษาของ Bosnjak, Bochmann, และ 
Hufschmidt (2007) ไดโตแยงในแนวทางเดียวกันวา Aaker 
(1997) ศกึษาบคุลกิภาพตราสนิคาในบรบิทของอเมรกิาเหนอื 
ดงันัน้ เมือ่ศกึษาบคุลกิภาพตราสนิคาในประเทศเยอรมนซีึง่อยู
ในทวปียโุรปก็ควรสรางมาตรวัดท่ีใชโดยเฉพาะ โดยนาํเสนอมิติ
บุคลิกภาพตราสินคาเมื่อใชในประเทศเยอรมนี จํานวน 4 มิติ
คือ ผลักดัน (drive) จิตสํานึก (conscientiousness) แสดง
อารมณ (emotion) และฉาบฉวย (superfi ciality)
 ผูเรยีบเรียงมีความเห็นวา สาํหรับขอโตแยงในแนวทาง
ดังกลาวนี้ เมื่อพิจารณาการสรางมาตรวัดของ Aaker (1997)
แลวจะเห็นไดวา การเก็บขอมูลของ Aaker (1997) ใน
สหรัฐอเมริกาเพ่ืออางอิงถึงลักษณะของบุคลิกภาพตราสินคา 
ไมไดจํากัดวาบุคลิกภาพนั้นตองมีในประเทศสหรัฐอเมริกา
เทานัน้ ตวัอยางเชน ลกัษณะเฉพาะทางบคุลกิภาพ เชน ตดิดนิ
นาํสมัย นาเช่ือถอื มรีะดับ และแข็งแกรง เปนบุคลกิภาพท่ีพบ
ไดทัว่ไป ดงันัน้ ประเดน็ทางดานวฒันธรรมจงึอาจไมใชเหตผุล
ในการปฏิเสธมาตรวัดของ Aaker (1997) และสรางมาตรวัด
บุคลิกภาพตราสินคาขึ้นมาใหม
 อีกแนวทางหนึ่งโตแยงโดยใหเหตุผลวา หากตองการ
วดับคุลกิภาพตราสินคากบัสนิคาประเภทอ่ืนที ่Aaker (1997)  
ไมไดใชในการศึกษาแลว มาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคาจะมี
ขอจํากัดในการอธิบาย เชน การศึกษาของ Heine (2009) ได
เสนอมาตรวัดบคุลกิภาพตราสินคาของสินคาประเภทเจาะจง 
โดยอธิบายวา มาตรวัดของ Aaker (1997) มีขอจํากัดหากใช
กับสินคาหรูหรา (brand name) ซึ่งจะสงผลตอลักษณะของ
บุคลิกภาพตราสินคาท่ีแตกตางออกไป ดังนั้น หากตองการ
วดับคุลกิภาพตราสนิคากบัสนิคาหรหูรา จงึควรสรางมาตรวดั
โดยเฉพาะ การศึกษานี้ไดเสนอมิติของบุคลิกภาพตราสินคา 
จํานวน 5 มิติ ประกอบดวยทันสมัย (modernity) แปลกใหม 
(eccentricity) มั่งคั่ง (opulence) ชนชั้นสูง (elitism) และ
แข็งแกรง (strength)
 สําหรับประเด็นขอโตแยงในแนวทางน้ี ผูเรียบเรียงมี
ความเห็นวา หากตองการวัดบคุลกิภาพตราสินคากบัประเภท
สินคาอื่นที่ Aaker (1997) ไมไดใชศึกษา ก็ควรสรางมาตรวัด
ใหมกบัสนิคานัน้ แตเมือ่พจิารณาการศกึษาของ Aaker (1997) 
จะเหน็ไดวา มกีารแบงสนิคาเปน 3 กลุม ซึง่ครอบคลมุประเภท
สินคาทั้งหมด ดังนั้น แมจะเลือกสินคาจํานวนหนึ่งข้ึนมาเปน
ตัวแทนของบุคลิกภาพตราสินคา แตก็มีความครอบคลุม
สินคาทุกประเภท นอกจากนี้ Aaker (1997) ยังอธิบายแก
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ผูใหขอมูลวา ขอใหผูใหขอมูลนึกถึงสินคาอื่นที่จัดอยูในแตละ
กลุม ดังนั้น ไมวาจะใชมาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคากับสินคา
ใด จะสามารถพบลักษณะบุคลิกภาพตราสินคาไดทั้งสิ้น จึง
ไมมีความจําเปนตองพัฒนามาตรวัดเพื่อใชวัดบุคลิกภาพ
ตราสินคาขึ้นโดยเฉพาะ
 สําหรับแนวทางถัดมาท่ีโตแยง Aaker (1997) อธิบาย
วา มาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคามีความยาวเกินไปอันสง
ผลเสียตอความถูกตองในการวัดบุคลิกภาพตราสินคา เชน 
Kuenzel และ Phairor (2009) อธบิายวา มาตรวดัของ Aaker 
(1997) มีความยาวถึง 42 ลักษณะ ทําใหผูตอบอาจเกิดความ
เบื่อหนาย ดังนั้น จึงไดเสนอมาตรวัดที่สั้นและกระชับเพื่อวัด
บุคลิกภาพตราสินคา ซึ่งประกอบดวยบุคลิกภาพปลอดภัย 
(security) และหลงใหล (passion) ทั้งนี้ ผูเรียบเรียงมีความ
เหน็วา ลกัษณะเฉพาะบคุลกิภาพตราสนิคาจากการศกึษาของ
Aaker (1997) ประกอบดวย 42 ลักษณะอันเปนลักษณะ
เฉพาะทางบุคลิกภาพตราสินคาที่มีในสินคา การใชมาตรวัด
ทีส่ัน้ยอมหมายถึงการละเลยลักษณะเฉพาะบางประการ อนัจะ
สงผลตอความถูกตองของบุคลิกภาพตราสินคาที่ไมตรงกับ
ความเปนจริง ดังนั้น การพัฒนามาตรวัดใหมดวยเหตุผลวา 
มาตรวัดเดิมมีความยาวเกินไปจึงไมใชเหตุผลที่ดีนัก
 อีกแนวทางหน่ึงที่โตแยงมาตรวัดของ Aaker (1997) 
ใหเหตุผลวา ไมเหมาะสมตอการใชวัดตราสินคา เชน งานของ
Sweeney และ Brandon (2006) ทีอ่ธบิายวา มติบิคุลิกภาพ
ตราสินคาของ Aaker (1997) ไมครบถวน กลาวคือ มิติ
บุคลิกภาพตราสินคาที่ครบถวนควรมี 8 มิติ ซึ่ง 3 มิติแรกนํา
มาจากมาตรวัดบุคลิกภาพ (big fi ve human personality) 
ของ Goldberg (1993) คอื ประนีประนอม (agreeableness) 
มีจิตสํานึก และเปดเผย (extraversion) สวนอีก 5 มิติ ตอมา
นาํมาจากมาตรวัดบคุลกิภาพตราสินคาของ Aaker (1997) คอื 
จริงใจ นาตื่นเตน มีความสามารถ โกหร ูมีระดับ และเขมแข็ง
 นอกจากน้ี มกีารศึกษาอืน่ทีร่ะบุวา มาตรวัดของ Aaker 
(1997) ไมเหมาะสม และนําเสนอมาตรวัดใหม คือ การศึกษา
ของ Geuens, Weijters, และ De Wulf (2009) ที่รายงานวา
มาตรวดับคุลกิภาพตราสนิคาม ี5 มติ ิคอื กระตือรือรน (activity) 
รับผิดชอบ (responsibility) กาวราว (aggressiveness) 
เรียบงาย (simplicity) และแสดงอารมณ (emotionality)
การศึกษาน้ีใชการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจและเชิงยืนยัน
ในการวิเคราะหจนไดมิติบุคลิกภาพตราสินคาจํานวน 5 มิติ 
เทากับ Aaker (1997) แตจะเห็นไดวา ชือ่มติขิองแตละการศึกษา
กลับแตกตางกัน อาจเปนเพราะ Geuens และคณะ (2009) 

ใหความสําคัญกับบุคลิกภาพทุกชนิดของมนุษย แต Aaker 
(1997) ใหความสําคัญกับบุคลิกภาพของมนุษยที่สามารถใช
กับตราสินคาไดเทานั้น สําหรับประเด็นขอโตแยงท้ังหมดท่ีได
กลาวมาไดสรุปไวในตารางที่ 2 
 ขณะท่ี Aaker (1997) ไดอธิบายประเด็นการเช่ือมโยง
มิติบุคลิกภาพตราสินคากับบุคลิกภาพของผูบริโภควา มิติ
บุคลิกภาพตราสินคาประกอบดวยบุคลิกภาพมิติตางๆ โดย 
3 มิติแรก คือ จริงใจ ตื่นเตน และมีความสามารถ โดยเปน
บคุลกิภาพท่ีมไีดทัง้ในผูบรโิภคและตราสินคา สวนบุคลกิภาพ
ตราสินคา 2 มิติ ตอมาคือ มิติบุคลิกภาพแบบโกหรูมีระดับ 
และเขมแข็ง เปนบุคลิกภาพที่ชวยเสริมใหตราสินคามีความ
นาสนใจ ดวยเหตนุีบ้คุลกิภาพ 2 มติหิลงัจงึอาจเปนบคุลกิภาพ
ที่ผูบริโภคตองการจะเปน และไมสามารถสรางใหเกิดขึ้นได
ดวยตวัเอง ผูบรโิภคจึงตองสรางบคุลกิภาพใหเกิดขึน้ผานการ
บริโภคตราสินคาที่มีบุคลิกภาพดังกลาว
 นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบมาตรวัดบุคลิกภาพ
ตราสนิคาของ Aaker (1997) กบัมาตรวดับคุลกิภาพหาปจจยั
ของ Goldberg (1993) แลวพบวา บุคลิกภาพจริงใจ ตื่นเตน
และมีความสามารถ มีความสอดคลองกับบุคลิกภาพของ
ผูบริโภค สวนบุคลิกภาพแบบโกหรูมีระดับ และเขมแข็ง เปน
บุคลิกภาพที่ไมมีในตัวผูบริโภค (Caprara, Barbaranelli, & 
Guido, 2001) โดยมีรายละเอียด คือ ลักษณะแบบจริงใจ มี
ความสอดคลองกับบุคลิกภาพประนีประนอม บุคลิกภาพ
ตื่นเตนสอดคลองกับบุคลิกภาพแบบเปดเผย และบุคลิกภาพ
มคีวามสามารถสอดคลองกับบุคลกิภาพมีจติสาํนกึ (Sweeney 
& Brandon, 2006)
 ผูเรยีบเรยีงมีความเหน็วา มาตรวดัของ Aaker (1997) 
เหมาะสมตอการวัดบุคลิกภาพตราสินคามากกวา เนื่องจาก
แมการศึกษาของ Geuens และคณะ (2009) มีวิธีการสราง
มาตรวัดที่ซับซอนและมีความนาเช่ือถือเพียงใดก็ตาม แตก็
ยังเสนอมิติบุคลิกภาพตราสินคาท่ีมีในผูบริโภคเทานั้น ขณะ
ที่มิติบุคลิกภาพตราสินคาของ Aaker (1997) ประกอบดวย 
บุคลิกภาพในตัวผูบริโภคและบุคลิกภาพในตราสินคา ทั้งนี้ 
จะเห็นไดวา แมตราสินคาจะคลายผูบริโภคเพียงใดก็ตาม แต
ตราสนิคานัน้ก็ไมอาจมีบคุลกิภาพทกุประการเหมอืนผูบริโภค
ได เพราะหากตราสินคามีลักษณะบุคลิกภาพทุกประการ
เหมือนผูบริโภคแลว ก็ไมจําเปนตองสรางมาตรวัดบุคลิกภาพ
ของตราสินคาเลย ดวยเหตุนี้ผูเรียบเรียงจึงมีความเห็นวา 
มาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคาของ Aaker (1997) นั้นมีความ
เหมาะสม
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 ความเห็นของผูเรียบเรียงยังสอดคลองกับผลการศึกษาอีกหลายชิ้นท่ีระบุวา มาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคาของ Aaker 
(1997) เปนมาตรวัดที่มีความเท่ียงตรง มีความเช่ือมั่นสูง และมีความสามารถในการแปลผลสูประชากรเปาหมาย (Austin, 
Siguaw, & Mattila, 2003) นอกจากน้ี ยงัเปนมาตรวัดท่ีไดรบัความนิยม เมือ่ศกึษาเก่ียวกบับุคลกิภาพตราสินคา (Caprara et al.,
2001) และนําไปใชประโยชนไดทั้งทางวิชาการและการวิจัยตลาดโดยพบการศึกษาเปนจํานวนมากที่นําไปใช (Azoulay & 
Kapferer, 2003; Milas & Mlačić, 2007; Parker, 2009) และยังปรากฏการอางอิงถึง 5,519 ครั้ง ใน Google scholar ณ 
วันที่ 16 มกราคม 2558 สําหรับขอคิดเห็นที่สนับสนุนบุคลิกภาพตราสินคาของ Aaker (1997) ไดแสดงไวในตารางที่ 3

ตารางที่ 2 การศึกษาที่โตแยงบุคลิกภาพตราสินคาของ Aaker

การศึกษา เหตุผลที่คัดคาน

Asadollahi และคณะ (2015); 
Bosnjak และคณะ (2007)

มีขอจํากัดทางวัฒนธรรมเมื่อไมไดใชในสหรัฐอเมริกา

Heine (2009) มีขอจํากัดเมื่อใชกับสินคาอื่นที่ Aaker ไมไดศึกษา

Kuenzel และ Phairor (2009) มาตรวัดมีความยาวเกินไป

Sweeney และ Brandon (2006); Geuens (2009) มิติบุคลิกภาพตราสินคาไมถูกตอง

ตารางที่ 3 การศึกษาที่สนับสนุนบุคลิกภาพตราสินคาของ Aaker

การศึกษา เหตุผลที่คัดคาน

Caprara และคณะ (2001) มติบิคุลกิภาพของ Aaker สอดคลองกบัมติบิคุลกิภาพผูบรโิภค 
จึงเปนมาตรวัดที่ไดรับความนิยม

Austin และคณะ (2003) มีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่นสูง และมีความสามารถในการ
แปลผลสูประชากรเปาหมาย

Azoulay และ Kapferer (2003); Milas 
และ Mlačić (2007); Parker (2009)

เปนมาตรวัดที่มีการศึกษาจํานวนมากนําไปใชวัดบุคลิกภาพ
ตราสินคา

บทสรุป
 บุคลิกภาพตราสินคาเปนแนวคิดที่เกิดจากการท่ีระบบทุนนิยม ที่มีความสําคัญกับการดํารงชีวิตของมนุษยภายหลังการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม บุคลิกภาพตราสินคาเปนแนวคิดท่ีมุงเนนใหผูบริโภคเกิดการบริโภคที่มากกวาความจําเปนทางกายภาพ
อันจะชวยใหเกิดการบริโภคอยางไมมีขีดจํากัด ธุรกิจจึงไดรับประโยชนจากการจําหนายสินคา แมวาสินคาที่ผูบริโภคมีหรือใช
ประโยชนยังสามารถใชประโยชนไดก็ตาม แนวคิดบุคลิกภาพตราสินคาไดรับความนิยมอยางแพรหลายทั้งในดานวิชาการและ
ทางการตลาด สําหรับมาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคาที่ไดรับความนิยมประกอบดวย 5 มิติ คือ จริงใจ นาตื่นเตน มีความสามารถ 
โกหรมูรีะดบั และเขมแขง็ โดยมลีกัษณะเฉพาะทางบคุลกิภาพ จาํนวน 42 ลกัษณะ จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มกีารศึกษา
หลายช้ินที่โตแยงวา มาตรวัดบุคลิกภาพดังกลาวน้ีไมสามารถใชไดในบางกรณี อยางไรก็ตาม มาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคานี้
เปนมาตรวดัทีม่คีวามเชือ่ถอืได เน่ืองจากมกีารอางองิและมกีารยอมรบัสงูกวามาตรวดับคุลกิภาพตราสนิคาทีไ่ดจากการศกึษาอืน่
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ขอเสนอแนะดานวิชาการ
 การศึกษามาตรวัดของ Aaker มีความเหมาะสมตอการนําไปใชวัดบุคลิกภาพตราสินคาของสินคาไดอยางหลากหลาย 
สาํหรบัการทบทวนวรรณกรรมในอนาคตอาจศกึษาการใชแนวคดิบุคลกิภาพตราสินคาในบรบิทอืน่ เชน การใชมาตรวัดบุคลิกภาพ
ตราสนิคากบัสนิคาแตละประเภท การใชแนวคดิบคุลกิภาพตราสินคาในแตละประเทศ การใชบคุลกิภาพตราสินคากบับรบิทอืน่
ที่ไมใชสินคา มาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคาแบบตางๆ แนวทางการศึกษาบุคลิกภาพตราสินคาในปจจุบันโดยแบงเปนสาเหตุที่
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