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บทคัดยอ
บุคลิกภาพตราสินคาเปนแนวคิดที่ทําใหตราสินคามีบุคลิกภาพดังเชนผูบริโภคได ผูบริโภคอาจเชื่อมโยงอารมณ
ความรูส กึ และตัวตน กับบุคลิกภาพตราสินคาซึง่ สงผลใหเกิดความตองการบริโภคสินคา บทความนีเ้ สนอการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับการวัดบุคลิกภาพตราสินคา โดยนําเสนอ 2 ประเด็น คือ ความเปนมาของแนวคิดบุคลิกภาพตราสินคา และแนวคิดการ
วัดบุคลิกภาพตราสินคา ผลจากการทบทวนวรรณกรรมแสดงใหเห็นวา บุคลิกภาพตราสินคาเปนแนวคิดที่มีความสําคัญตอการ
สรางตราสินคา ทั้งนี้ ผูบริโภคจะเชื่อมโยงตัวตนกับบุคลิกภาพตราสินคาซึ่งทําใหธุรกิจอาจใชบุคลิกภาพตราสินคาเปนเกณฑ
ในการแบงกลุม ผูบ ริโภค เพือ่ นําเสนอสินคาใหตรงตามความมุง หวัง ดังนัน้ 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 findings 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.
Keywords: Brand, Brand Personality, Brand Personality Scale, Consumption of Sign
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บุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค า เป น แนวคิ ด หนึ่ ง เกี่ ย วกั บ
ตราสินคาที่ธุรกิจใหความสําคัญ เนื่องจากธุรกิจสามารถ
นํ า บุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค า ไปใช ป ระโยชน ใ นการแบ ง กลุ ม
ผูบริโภค เพื่อนําเสนอสินคาไดตรงตามความตองการ ซึ่งเมื่อ
ความตองการของผูบริโภคไดรับการตอบสนองก็จะสงผลดี
ตอตราสินคา เชน ความภักดีตอตราสินคาและการซื้อสินคา
แนวคิดนี้เริ่มเปนที่นิยมแพรหลายเมื่อ Aaker (1997) ได
แสดงใหเห็นวา บุคลิกภาพตราสินคาเปนสิ่งที่วัดไดดวยการ
สรางมาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคาขึ้นซึ่งจะเห็นไดวา แมสิ่งที่
เปนนามธรรมก็สามารถเปลี่ยนเปนรูปธรรมได ดวยการสราง
มาตรวัดที่มีคุณภาพเพียงพอ หลังจากมาตรวัดนี้ไดรับการ
เผยแพรพบวา มีการศึกษาหลายชิ้นที่นํามาตรวัดนี้ไปใชใน
บริบททีแ่ ตกตางกัน ทัง้ ในแงของประเภทของสินคาและพืน้ ที่
บทความนีแ้ สดงใหเห็นถึงความเปนมารวมทัง้ หลักการ
ของแนวคิดบุคลิกภาพตราสินคา อันอาจเปนประโยชนใน
ทางวิชาการ เนื่องจากบทความนี้ไดรวบรวมรายละเอียดของ
แนวคิด ทีช่ ว ยใหผทู สี่ นใจศึกษาเกีย่ วกับบุคลิกภาพตราสินคา
สามารถเขาใจภาพรวมของแนวคิดได นอกจากนี้ บุคลิกภาพ
ตราสินคายังสามารถเพิม่ ความสามารถในการแขงขัน จากการ
ที่นําแนวคิดนี้ไปสรางบุคลิกภาพใหกับตราสินคา ซึ่งสงผลให
ตราสินคามีความแตกตางจากคูแขงและมีลักษณะของความ
เปนผูบริโภค และผูบริโภคอาจเชื่อมโยงตัวตนกับตราสินคา
จนนําไปสูการซื้อสินคาในที่สุด
ความเปนมาของแนวคิดบุคลิกภาพตราสินคา
กอนการปฏิวัติอุตสาหกรรม สินคาที่จําหนายมักเปน
สินคาที่ใชแรงงานมนุษยเปนปจจัยหลักในการผลิตสินคามัก
มีราคาสูง เพราะไมสามารถผลิตไดเพียงพอกับความตองการ
บริโภค ซึง่ สอดคลองกับหลักอุปสงคและอุปทานทีร่ ะบุวา เมือ่
สินคามีปริมาณนอยก็มกั มีราคาสูง แตหากสินคามีปริมาณมาก
จะมีราคาลดลง (Smith, 2003) ดวยเหตุนี้ เมื่อพอคาจาก
ตางแดนนําสินคาแปลกใหมจากพื้นที่หนึ่งไปขายยังอีกพื้นที่
หนึ่ง จึงมักไดผลตอบแทนที่คุมคา ในการนี้ อุปสรรคหรือภัย
ทางการคาที่สําคัญในยุคนั้นมิใชคูแขงที่มีความเขมแข็งหรือ
สินคาอื่นที่สามารถทดแทนได แตเปนปจจัยอื่นๆ ที่สงผลทาง
ออมตอการคา เชน ภัยในการขนสงไมวาจะเปนการขนสง
ทางเรือทีป่ ระสบกับพายุทาํ ใหเรืออับปาง การปลนสะดม หรือ
การกีดกันหรือผูกขาดทางการคาของผูมีอํานาจในสมัยนั้น
(Fulcher, 2004)
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ตอมาเมือ่ เกิดการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมขึน้ ในยุโรปในชวง
ป ค.ศ. 1750-1850 เทคโนโลยีในการผลิตจึงมีความกาวหนา
อย า งรวดเร็ ว ปรากฏการณ นี้ ส ง ผลให มี สิ น ค า จํ า หน า ย
ในตลาดเปนจํานวนมาก เหตุผลสําคัญ คือ ตนทุนแปรผัน
ในการผลิตที่ลดตําลงจนทําใหสินคามีราคาถูก จึงสงผลให
ผูบริโภคสามารถบริโภคสินคาไดมากขึ้น (Marx, 1890)
ดังนั้น ธุรกิจจึงใหความสําคัญกับการเพิ่มปริมาณการผลิต
อันสงผลใหตนทุนตอหนวยลดลง นอกจากนี้ ในยุคเริ่มแรก
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมธุรกิจยังมีทัศนะวา ผูบริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภคทีไ่ มแตกตางกัน โดยมองวา ผูบ ริโภค คือ
มวลชนที่คิดหรือมีความตองการสินคาที่มีลักษณะเหมือนกัน
ดังนั้น สินคาที่ผลิตเพื่อตอบสนองตอผูบริโภคที่เปนมวลชน
จึงมีลักษณะเดียวกันและไมมีความหลากหลาย (นันทวัฒน
ฉัตรอุทัย, 2549) เชน รถยนตฟอรดโมเดลทีที่มีเพียงสีดํา ซึ่ง
ไมมคี ณ
ุ ลักษณะทีห่ ลากหลาย แตดว ยการผลิตในปริมาณมาก
จึงทําใหตนทุนการผลิตลดตําลงและทําใหรถยนตรุนนี้ขายได
เปนจํานวนมาก
เมื่อราคาสินคาที่จําหนายมีราคาตําจนผูบริโภคทั่วไป
สามารถบริ โ ภคได สิ น ค า จึ ง สามารถขายได จํ า นวนมาก
อยางไรก็ตาม เมือ่ ผูบ ริโภคใชประโยชนจากสินคาแลว ผูบ ริโภค
จะไมตองการซื้อสินคาอีก จนกวาสินคานั้นจะไมสามารถ
ใช ส อยได ห รื อ คุ ณ ค า ด า นประโยชน ใช ส อยของสิ น ค า นั้ น
หมดสิ้นลง (กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2553)
นอกจากนี้ เมื่อสินคามีเกินกวาความตองการในการบริโภค
ผูบริโภคจึงไมสามารถบริโภคสินคาไดอยางหมดสิ้น ดังนั้น
แนวทางทางการตลาด (marketing concept) จึงไดรบั ความ
สนใจเพื่อที่ธุรกิจจะสามารถจําหนายสินคาไดเพิ่มขึ้น
แนวคิดทางการตลาดจะใหความสําคัญแกประเด็น
ด า นการตลาดมากกว า การผลิ ต แนวคิ ด นี้ ยั ง สามารถใช
แก ไขป ญ หาการผลิ ต ล น เกิ น อั น เป น ผลจากการผลิ ต ที่ ใช
เครือ่ งจักรเปนหลัก (capital-intensiveproduction) (รังสรรค
ธนะพรพันธุ, 2546) โดย Kotler และ Keller (2015) อธิบายวา แนวคิดทางการตลาดจะแบงสวนตลาดเพื่อจัดผูบริโภค
ออกเปนกลุม และผลิตสินคาเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูบ ริโภคในแตละกลุม ทัง้ นี้ การแบงสวนตลาดจะใชเกณฑ
ตางๆ เชน เกณฑทางภูมิศาสตร คือ ภูมิภาค จังหวัด หรือ
แบงตามพื้นที่ตางๆ หรือใชเกณฑทางประชากรศาสตร คือ
เชือ้ ชาติ สีผวิ อายุ เพศ การศึกษาหรือชนชัน้ (Nuttavuthisit,
2011)

อยางไรก็ตาม การแบงสวนตลาดโดยใชเกณฑทาง
ประชากรศาสตรนนั้ ไมสามารถยืนยันไดวา ผูบ ริโภคแตละกลุม
มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมือนกัน กลาวคือ ผูบริโภคแตละ
กลุมอาจมีเพียงลักษณะภายนอกที่คลายคลึง แตมีพฤติกรรม
การบริโภคที่แตกตางกัน ดังนั้น การแบงกลุมผูบริโภคเพื่อ
ตอบสนองตอพฤติกรรมการบริโภค จึงควรใชเกณฑทสี่ ามารถ
แบงพฤติกรรมของผูบริโภคไดโดยตรง ซึ่งอาจมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมากกวาการแบงสวนตลาดโดยใช
เกณฑทางประชากรศาสตรดังที่กลาวมา
มีการศึกษาเกีย่ วกับบุคลิกภาพของผูบ ริโภคทีป่ ระยุกต
ใชทางธุรกิจ เชน งานของ Birdwell (1968) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ตัวตนของผูบริโภคกับทางเลือกในการบริโภคสินคา แมการ
ศึกษานี้ไมไดระบุถึงคําวาบุคลิกภาพโดยตรง แตก็ไดแสดง
ใหเห็นวา ผูบริโภคจะตอบสนองตอเอกลักษณของสินคา
ผลการศึกษานี้แสดงความเกี่ยวพันระหวางตัวตนของเจาของ
รถยนตและตัวตนของรถยนต หรือเปนความสัมพันธระหวาง
บุคลิกภาพของรถยนตกบั ผูบ ริโภค ซึง่ สอดคลองกับการศึกษา
ของ Lee (2009) ที่อธิบายวา ผูบริโภคจะรูสึกดีกับสินคาที่มี
บุคลิกภาพสอดคลองกับบุคลิกภาพของตนเอง
นั ก วิ ช าการที่ แ สดงความหมายของบุ ค ลิ ก ภาพที่
ชัดเจนขึน้ คือ Plummer (1985) ทีอ่ ธิบายวา การทีผ่ บู ริโภค
มีพฤติกรรมหรือตอบสนองตอสิ่งเราแตกตางกันนั้น เกิดจาก
ลักษณะทางบุคลิกภาพที่แตกตางกัน สวนการศึกษาของ
Dolich (1969); Sirgy (1982); และ Westfall (1962) ไดอธิบาย
วา บุคลิกภาพของผูบริโภคสงผลตอการรับรู ความพึงพอใจ
รวมถึงพฤติกรรมของผูบริโภค ดังนั้น การใชบุคลิกภาพของ
ผูบริโภคเปนเกณฑในการแบงผูบริโภค จึงมีความเหมาะสม
มากกวาการแบงกลุมโดยใชเกณฑทางประชากรศาสตรหรือ
ภูมิศาสตร เนื่องจากไมไดแบงผูบริโภคตามพฤติกรรม การ
แบงกลุม ผูบ ริโภคตามลักษณะบุคลิกภาพจึงเปนวิธกี ารทีน่ ยิ ม
ใชทางการตลาด (Nooradi & Sadeghi, 2015)
เมือ่ แบงผูบ ริโภคเปนกลุม ตางๆ ตามลักษณะบุคลิกภาพแลว ธุรกิจจึงทราบพฤติกรรมการบริโภคของผูบ ริโภค อันสงผล
ให ธุ ร กิ จ สามารถกํ า หนดกลยุ ท ธ ท างการตลาดได อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ช ว ยให ธุ ร กิ จ จํ า หน า ยสิ น ค า ได เ พิ่ ม ขึ้ น
ซึ่งสอดคลองกับ Lee (2009) ที่อธิบายวา ผูบริโภคจะเลือก
ซือ้ สินคาหรือตราสินคาทีม่ บี คุ ลิกภาพสอดคลองกับบุคลิกภาพ
3
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ของตนเพื่อแสดงหรือสะทอนบุคลิกภาพใหผูอื่นรับรู ดังนั้น
บุคลิกภาพของผูบริโภคกับสินคาจึงเปนสิ่งที่เชื่อมโยงกัน ซึ่ง
หมายถึงผูบริโภคจะบริโภคสินคาเพื่อสรางบุคลิกภาพที่ตน
ตองการ หรืออาจกลาวไดวา ผูบ ริโภคไมไดบริโภคสินคาเพียง
ประโยชนใชสอยแตบริโภคสัญญะ (sign)3 จากสินคานั้นการ
บริโภคดังกลาวเรียกวา การบริโภคเชิงสัญญะ (consumption
of sign)4 โดยผูบริโภคจะแสดงความแตกตางจากผูอื่นผาน
การบริโภคสินคา
การบริโภคที่มากกวาประโยชนใชสอยที่แทจริงของ
สินคานั้น เปนการบริโภคที่เกินกวาความจําเปนทางกายภาพ
(Baudrillard, 1968) เชน ผูบริโภคซื้อนําแรเพื่อตองการ
แสดงใหเห็นวา ใสใจดูแลสุขภาพ หรือการรับประทานอาหารที่
หองอาหารหรูในโรงแรมแลวนําไปเผยแพรยังสังคมออนไลน
(social media) เพือ่ ใหผอู นื่ รับรูว า ตนเองเปนคนมีฐานะและมี
ระดับ นอกจากนี้ ผูบ ริโภคอาจซือ้ สินคาเดิมเพิม่ เติมเพือ่ แสดง
ตัวตน แมประโยชนใชสอยของสินคาเดิมยังไมหมดลงก็ตาม
(กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2553) ดังนั้น การ
บริโภคเชิงสัญญะจึงเปนการบริโภคความหมายอันมีความเปน
นามธรรม ซึง่ สงผลใหสามารถการบริโภคไดอยางไมมขี ดี จํากัด
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาอืน่ ทีอ่ ธิบายเกีย่ วกับบุคลิกภาพ
ผูบริโภค เชน Mulyanegara, Tsarenko, และ Anderson
(2007) ที่อธิบายวา บุคลิกภาพของผูบริโภคมีลักษณะมั่นคง
ถาวรและไมเปลี่ยนแปลงงาย อันสงผลใหธุรกิจสามารถใช
ประโยชนจากลักษณะดังกลาวได แตหากบุคลิกภาพมีความ
ออนไหวไมมั่นคง จะสงผลใหธุรกิจไมอาจใชประโยชนจาก
บุ ค ลิ ก ภาพในการแบ ง ส ว นตลาดได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
กลาวคือ ธุรกิจอาจตองแบงสวนตลาดบอยครัง้ เพือ่ ผลิตสินคา
ตอบสนองตอบุคลิกภาพของผูบ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ธุรกิจ
จึงไมสามารถใชบุคลิกภาพในการแบงสวนตลาดได เนื่องจาก
ไมสามารถจําหนายสินคาใหหมดลงกอนที่บุคลิกภาพของ
ผูบริโภคจะเปลี่ยนแปลง วงจรชีวิตที่สั้นของสินคาอาจสงผล
ใหเกิดสินคาคงเหลือและสงผลตอผลประกอบการของธุรกิจ
ในที่สุด
เมือ่ บุคลิกภาพของผูบ ริโภคคอนขางมีความมัน่ คงถาวร
ไมเปลีย่ นแปลงงาย (Plummer, 1985) ธุรกิจจึงสามารถผลิต
สินคาเพือ่ ตอบสนองตอผูบ ริโภคไดตรงตามความตองการของ
แตละบุคลิกภาพของผูบ ริโภค ดังนัน้ นักการตลาดจึงสามารถ

สัญญะ คือ สิ่งที่กลาวถึงความจริง และกระบวนการสรางความหมายที่เกินกวาความจริง
การบริโภคเชิงสัญญะ คือ การบริโภคความเปนนามธรรม ซึ่งทําใหการบริโภคไรขีดจํากัด ดวยเหตุที่ผูบริโภคจะบริโภค
ความหมายจากการบริโภคสินคา อันสงผลใหผูบริโภครูสึกแตกตางจากผูอื่น
ปที่ 36 ฉบับที่ 2
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ใชบุคลิกภาพของผูบริโภคเปนเกณฑเพื่อแบงสวนตลาดได
อยางไรก็ตาม การศึกษาหลายชิ้นไดแสดงผลการศึกษาที่
แตกตางออกไป กลาวคือ แมบุคลิกภาพของผูบริโภคจะ
คลายคลึงกัน แตไมไดบงชี้วา ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการ
บริ โ ภคที่ เ หมื อ นกั น เสมอไป ผลการศึ ก ษาของแต ล ะการ
ศึกษาจึงมีขอสรุปที่ขัดแยงกัน กลาวคือ การศึกษาสวนหนึ่ง
สนับสนุนวา บุคลิกภาพของผูบริโภคสงผลตอพฤติกรรม
ผูบ ริโภค (Birdwell, 1968; Helgeson & Supphellen, 2004)
ขณะทีอ่ กี สวนหนึง่ ไดโตแยงในทางตรงขาม คือ บุคลิกภาพของ
ผูบ ริโภคไมสง ผลตอพฤติกรรมผูบ ริโภค (Brody & Cunningham,
1968; Shank & Langmeyer, 1994) ดวยเหตุนี้จึงเกิดความ
ไมชัดเจนวา บุคลิกภาพของผูบริโภคเปนปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมผูบริโภคหรือไม
ทามกลางความไมชัดเจนขางตน Plummer (1985)
ไดเสนอผลการศึกษาวา นอกจากบุคลิกภาพของผูบ ริโภคแลว
นักการตลาดยังสามารถสรางบุคลิกภาพตราสินคา (brand
personality) ได กลาวคือ สินคาสามารถมีบุคลิกภาพดังเชน
ผูบริโภค และสามารถสรางใหสอดคลองกับบุคลิกภาพของ
ผูบริโภคได สวน Aaker (1997) อธิบายวา ธุรกิจควรใหความ
สําคัญกับบุคลิกภาพของตราสินคามากกวาจะใหความสําคัญ
กับบุคลิกภาพของผูบ ริโภค เนือ่ งจากบุคลิกภาพของตราสินคา
สามารถสงผลใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจได งานวิจัยของ
Aaker, Benet-Martfnez, และ Garolera (2001); Lee (2009);
และ Mulyanegara และคณะ (2007) ไดอธิบายในแนวทาง
เดียวกันวา บุคลิกภาพตราสินคา คือ กลุมของลักษณะเฉพาะ
ทางบุคลิกภาพของผูบริโภคที่เชื่อมโยงกับตราสินคา
คําอธิบายเกีย่ วกับบุคลิกภาพตราสินคาทําใหทราบวา
สินคาสามารถมีบคุ ลิกภาพเชนเดียวกับผูบ ริโภค โดยผูบ ริโภค
สามารถใช บุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค า เพื่ อ แสดงสั ญ ญะของตั ว
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 ตราสินคาและตัวผูบ ริโภคเองก็มคี วามแตกตางกัน
ทางกายภาพ คือ ผูบริโภคเปนสิ่งมีชีวิต ขณะที่ตราสินคา
เปนสิ่งที่ไมมีชีวิต ดังนั้น แมบุคลิกภาพตราสินคาจะคลายกับ
บุคลิกภาพของผูบริโภคเพียงใด แตบุคลิกภาพตราสินคา
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ก็ยังแตกตางบางประการจากบุคลิกภาพของผูบริโภค จึง
ไมสามารถนําลักษณะบุคลิกภาพของผูบริโภคใชอธิบายกับ
ตราสินคาไดอยางครบถวน (Aaker, 1997)
ทั้งนี้ ประเด็นความแตกตางที่สําคัญของบุคลิกภาพ
ตราสินคาและบุคลิกภาพของผูบ ริโภค คือ การรับรูบ คุ ลิกภาพ
ของผูบ ริโภคทีแ่ ตกตางกัน ซึง่ เกิดจากคุณลักษณะทีแ่ ตกตางกัน
ของผูบ ริโภค อันไดแก ลักษณะทางกายภาพ ทัศนคติ ความเชือ่
และลักษณะทางภูมิศาสตร (Aaker, 1997) ขณะที่การรับรู
บุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค า เกิ ด จากปฏิ สั ม พั น ธ ทั้ ง ทางตรงและ
ทางออมของผูบ ริโภคทีม่ ตี อ ตราสินคานัน้ (Plummer, 1985)
เชน ตราสินคาโลโก สัญลักษณ ภาพลักษณธุรกิจ ชองทาง
การจัดจําหนาย หรือการสื่อสารผานชองทางตางๆ (Wee,
2004)
สรุปไดวา แนวคิดบุคลิกภาพตราสินคาสามารถใช
กําหนดตําแหนงทางการตลาดใหแกสินคา ซึ่งชวยใหธุรกิจ
สามารถจําหนายสินคาไดตรงกับพฤติกรรมผูบริโภค และ
ชวยใหผูบริโภคสามารถแสดงสัญญะผานบุคลิกภาพได โดย
ผูบริโภคจะบริโภคสัญญะของบุคลิกภาพที่มีในสินคา จึง
สงผลใหธุรกิจสามารถจําหนายสินคาไดเพิ่มขึ้น และสงผล
ตอผลกําไรรวมทั้งความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจ
ดังนัน้ บุคลิกภาพตราสินคาจึงเปนแนวคิดทีม่ คี วามสําคัญและ
มีประโยชนมากตอการสรางตราสินคา
แนวคิดบุคลิกภาพตราสินคาและมาตรวัด
ความหมาย
Plummer (1985) ไดกลาวถึงแนวคิดบุคลิกภาพ
ตราสินคา โดยอธิบายวา ตราสินคาอาจมีลกั ษณะทีแ่ ตกตางกัน
เชน ลักษณะทันสมัย ลาหลัง หรือมีความแปลกใหม ซึ่งเปน
ลักษณะตางๆ ของบุคลิกภาพตราสินคา นอกจากนี้ หาก
ผู บ ริ โ ภครู สึ ก ว า ตราสิ น ค า นั้ น ๆ มี บุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค า
สอดคลองกับบุคลิกภาพของตนเอง จะสงผลใหเกิดความ
พึงพอใจขึน้ แตในทางกลับกัน หากผูบ ริโภครูส กึ วา ตราสินคา
มีบุคลิกภาพไมสอดคลองกับตนเอง ก็จะสงผลใหผูบริโภคไม
ชื่นชอบตราสินคา (Mulyanegara et al., 2007)
บุคลิกภาพตราสินคาเปนคุณสมบัติหนึ่งของสินคา
โดยผูบริโภคจะใหความหมายเชิงนามธรรมที่สอดคลองกับ
ตัวตนของผูบริโภค โดยตราสินคาอาจสื่อสารบุคลิกภาพดวย
รูปแบบตางๆ เพื่อใหผูบริโภคตีความหมาย เชื่อมโยงความคิด
ความรูสึก และภาพลักษณของตราสินคาจากสิ่งที่ผูบริโภค
เรียนรูจากตราสินคา (Plummer, 1985) ทั้งนี้ บุคลิกภาพ
ตราสิ น ค า จะใช สั ญ ลั ก ษณ เ พื่ อ สื่ อ สารให ผู บ ริ โ ภครู สึ ก ถึ ง

ความเปนตัวตน ซึ่งจะถูกใชเปนเครื่องมือในการสรางความ
แตกต า งแก ต ราสิ น ค า เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของ
ผูบริโภค (Keller, 1993) นอกจากนี้ บุคลิกภาพตราสินคา
ยังเปนเครื่องมือที่ชวยกําหนดกลยุทธใหตราสินคามีความ
แตกต า งกั น และธุ ร กิ จ อาจใช บุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค า เพื่ อ
สร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ ผู บ ริ โ ภคได (Guèvremont &
Grohmann, 2013)
มีผูใหความหมายของบุคลิกภาพตราสินคาไวแตกตาง
กัน เชน Sung และ Tinkham (2005) ที่กลาววา บุคลิกภาพ
ตราสินคา หมายถึง การใหความหมายเชิงสัญลักษณของ
ตราสินคา ซึ่งหมายความวา นอกจากผูบริโภคจะบริโภค
ประโยชนใชสอยของสินคาแลว ผูบ ริโภคยังบริโภคความหมาย
ของสัญลักษณที่แฝงในตัวสินคาดวย หรืออาจกลาวไดวา
ผูบริโภคไมไดบริโภคเพียงประโยชนใชสอยของสินคา แตจะ
บริโภคความหมายดานบุคลิกภาพของสินคานั้น ทั้งนี้ การ
บริโภคความหมายดานบุคลิกภาพจะกอใหเกิดการบริโภค
อยางไมมีที่สิ้นสุด (กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน,
2553) กลาวคือ ผูบริโภคก็อาจซื้อสินคาชิ้นใหม แมสินคาเดิม
ที่มีอยูเดิมยังสามารถใชสอยไดก็ตาม
อยางไรก็ตาม ความหมายบุคลิกภาพตราสินคาที่ Sung
และ Tinkham (2005) ไดกลาวมาเปนบุคลิกภาพตราสินคา
ที่ไมไดเชื่อมโยงตราสินคาเขากับตัวผูบริโภค แตมีการศึกษา
หลายชิ้ น ได แ สดงให เ ห็ น ว า บุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค า มี ค วาม
เกี่ยวของกับตัวผูบริโภค เชน การศึกษาของ Aggarwa และ
McGill (2007) ที่ระบุวา ลักษณะบุคลิกภาพของผูบริโภค
สามารถพบในตราสินคาได หรือการศึกษาของ Patterson,
Khogeer, และ Hodgson (2013) ทีน่ ยิ ามบุคลิกภาพตราสินคา
วา หมายถึงลักษณะบุคลิกภาพของผูบ ริโภคในตราสินคา หรือ
ลักษณะที่เชื่อมโยงกับตราสินคา เพื่อสรางคุณลักษณะพิเศษ
แกตราสินคาเปาหมายใหมีความแตกตางจากตราสินคาอื่น
กลาวคือ บุคลิกภาพในสินคาเปนลักษณะทางจิตวิทยาของ
ผูบริโภคที่เชื่อมโยงกับสินคา โดยผูบริโภคจะใหความหมาย
บุคลิกภาพแกตราสินคา
ในทํานองเดียวกัน Malik และ Naeem (2012) ได
ใหความหมายของบุคลิกภาพตราสินคาวา หมายถึงการรับรู
บุคลิกภาพผูบริโภค (human personality) ที่มีตอตราสินคา
โดยคํานิยามนีส้ อดคลองกับ Su (2015) ทีอ่ ธิบายวา บุคลิกภาพ
ตราสินคา คือ การบูรณาการความรูของตราสินคาในมุมมอง
ของผูบริโภคเกี่ยวกับสิ่งที่ตราสินคาเปนและสิ่งที่ตราสินคา
อธิบายถึงตัวตน (identity) ของตราสินคานั้น

สรุ ป ได ว า การศึ ก ษาหลายชิ้ น ให ค วามหมายของ
บุคลิกภาพตราสินคาไวในแนวทางเดียวกับ แตสาํ หรับ Aaker
(1997) ใหคํานิยามอยางชัดเจนวา บุคลิกภาพตราสินคา
หมายถึง กลุมลักษณะบุคลิกภาพของผูบริโภคที่เกี่ยวของ
กับตราสินคา โดยความหมายของบุคลิกภาพนี้ไดรับความนิยมอยางกวางขวาง และทําใหการศึกษาหลายชิ้นเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพตราสินคาใหความหมายของบุคลิกภาพตราสินคา
ดวยความหมายนี้เชนกัน (Azoulay & Kapferer, 2003)
มาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคา
เมื่อแนวคิดบุคลิกภาพตราสินคาเริ่มไดรับความสนใจ
ประเด็นปญหาวาสามารถวัดบุคลิกภาพตราสินคาไดหรือไม
ในการนี้ผลการศึกษาของ Malhotra (1981) แสดงใหเห็นวา
สามารถวัดแนวคิดเกี่ยวกับตัวตน บุคคล และตราสินคาได
โดยอาจวิเคราะหแบบหลายตัวแปร (multivariate) และการ
สรางมาตรพหุมิติ (multidimensional scaling) ขณะที่การ
ศึกษาสวนใหญเกีย่ วกับบุคลิกภาพตราสินคาในขณะนัน้ นิยม
ใชมาตรวัดแบบเฉพาะกิจ (ad-hoc scales) อันประกอบดวย
กลุมบุคลิกภาพ 20-300 บุคลิกภาพ ทั้งนี้ จากการที่มาตรวัด
แบบเฉพาะกิจใชวัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ จึงมีความ
จํากัดดานบริบทหรือขาดความเที่ยงตรงภายนอก (external
validity) ดังนั้น หากใชมาตรวัดแบบเฉพาะกิจกับตราสินคา
อื่ น นอกเหนื อ จากสิ น ค า ที่ ทํ า การศึ ก ษา ก็ อ าจไม มี ค วาม
เที่ ย งตรงเพี ย งพอต อ การรายงานบุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค า ที่
ถูกตองได (Aaker, 1997)
มาตรวั ด อี ก ลั ก ษณะหนึ่ ง คื อ มาตรวั ด บุ ค ลิ ก ภาพ
หาปจจัยซึ่งไดรับความนิยมมาก แตเนื่องจากมาตรวัดนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อวัดบุคลิกภาพของผูบริโภค ไมใชการวัด
บุคลิกภาพของสินคาโดยตรง จึงอาจไมเหมาะสมที่จะใชวัด
บุคลิกภาพของตราสินคา จนกระทั่งการศึกษาของ Aaker
(1997) ไดศึกษาเกี่ยวกับการวัดบุคลิกภาพตราสินคาโดยตรง
โดยเริ่มจากการรวบรวมลักษณะทางบุคลิกภาพจากหลาย
แหลง คือ มาตรวัดทางจิตวิทยา มาตรวัดทางการตลาดทั้ง
ทางวิชาการ และทางปฏิบัติ รวมทั้งจากการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใหกลุมเปาหมายระบุบุคลิกภาพเมื่อนึกถึงตราสินคา โดย
แบงประเภทของสินคาเปนสินคาที่เนนเชิงสัญลักษณ สินคา
ทีเ่ นนประโยชนใชสอย และสินคาทีเ่ นนทัง้ การสือ่ ความหมาย
และประโยชนใชสอย จนไดบคุ ลิกภาพทัง้ สิน้ 309 บุคลิกภาพ
ต อ มา Aaker (1997) ได สื่ อ สารลั ก ษณะเฉพาะ
บุคลิกภาพที่เกี่ยวของกับตราสินคาสูกลุมเปาหมาย แยกตาม
ประเภทของสินคา นอกจากนี้ เพื่อลดความเฉพาะเจาะจงที่
ปที่ 36 ฉบับที่ 2
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กลุม เปาหมายอาจใหขอ มูลสําหรับแตละตราสินคาหรือแตละ
กลุมเปนพิเศษ Aaker (1997) จึงอธิบายใหกลุมเปาหมาย
เขาใจวา ไมไดมุงศึกษาตราสินคาหรือกลุมสินคาใดเปนพิเศษ
และขอใหกลุมเปาหมายนึกถึงตราสินคาอื่นของกลุมสินคา
ในแตละกลุมดวย เพื่อใหคะแนนสําหรับแตละบุคลิกภาพจน
กระทั่งคงเหลือลักษณะบุคลิกภาพ จํานวน 114 ลักษณะ
หลังจากนั้น Aaker (1997) นําลักษณะบุคลิกภาพทั้ง
144 ลักษณะ ไปหาเมทริกสหสัมพันธ (coloration matrix)
โดยใชการวิเคราะหปจ จัย (factor analysis) ดวยวิธวี เิ คราะห
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 (confirmatory factor
analysis) เพื่อยืนยันผลการศึกษา
Aaker (1997) สงแบบสอบถาม จํานวน 250 ชุด ไปยัง
กลุม ตัวอยางเพือ่ เก็บขอมูล แตไดรบั แบบสอบถามกลับคืนมา
จํานวน 180 ชุด หรือคิดเปนรอยละ 72 ซึ่งหากเปรียบเทียบ
กับอัตราการสงกลับของแบบสอบถามทางไปรษณียทั่วไป
แลว ถือวาการเก็บขอมูลในครั้งนี้มีอัตราการตอบกลับที่สูง
ภายหลังจากการวิเคราะหพบวา สามารถยืนยันองคประกอบ
ทั้ง 5 กลุมได แตลักษณะทางบุคลิกภาพลดเหลือ 42 ลักษณะ
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายละเอียดของมิติบุคลิกภาพตราสินคา
มิติบุคลิกภาพ

ลักษณะเฉพาะทางบุคลิกภาพ

มิติบุคลิกภาพจริงใจ
(sincerity)

ติดดิน (down-to-earth) รักครอบครัว (family-oriented) ซื่อตรงแบบลูกทุง (smalltown) 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) ยอดเยี่ ย ม (cool) มี ค วามเป น คนรุ น ใหม (young) ช า งจิ น ตนาการ
(imaginative) มีเอกลักษณของตนเอง (unique) ทันสมัย (up-to-date) เปนตัวของตัวเอง
(independent) รวมสมัย (contemporary)

มิติบุคลิกภาพมีความสามารถ
(competence)

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

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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มีการศึกษาหลายชิ้นที่นํามาตรวัดของ Aaker (1997)
ไปใชวัดบุคลิกภาพตราสินคา เชน การศึกษาของ Kim, Han,
และ Park (2001) เกีย่ วกับผลกระทบของบุคลิกภาพตราสินคา
ตอความภักดีตอตราสินคา การศึกษาของ Ang และ Lim
(2006) เกี่ย วกั บ ความสั มพั นธระหวางประเภทสิ นคากับ
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
อิ ท ธิ พ ลของมิ ติ บุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค า ต อ เอกลั ก ษณ
ตราสินคาและการสื่อสารแบบปากตอปาก และการศึกษา
ของ กอพงษ พลโยราช และ วรุณ ตันตระบัณฑิตย (2550)
เกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินคาของธนาคาร เปนตน
สําหรับในประเทศไทย พบการศึกษาที่นําแนวคิด
บุคลิกภาพตราสินคาไปใชอยางแพรหลาย เชน การศึกษาของ
ปริทัศน พระสุจันทร (2557) เกี่ยวกับการรับรูบุคลิกภาพ
ตราสิ น ค า แอมเวย พบว า เพศและรายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ น
เปนตัวแปรที่สงผลตอการรับรูบุคลิกภาพตราสินคาแอมเวย
การศึกษาของ ภิรมยญา อาคมธน (2557) เกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบการรับรูบุคลิกภาพตราสินคาของรานหนังสือ
พบวา ผูบ ริโภครับรูว า รานซีเอ็ดบุค เซ็นเตอรและรานนายอินทร
วา เปนรานหนังสือที่มีความสามารถ โกหรู มีระดับ และ
นาตืน่ เตน การศึกษาของ พัชราภรณ ขอนเต็ง (2557) เกีย่ วกับ
การรับรูบุคลิกภาพตราสินคาของรานคาปลีก พบวา โลตัส
เปนรานคาทีม่ คี วามสามารถ นาตืน่ เตน และโกหรู ขณะทีบ่ กิ๊ ซี
มีความนาตื่นเตน โกหรูมีระดับ และมีความสามารถ และการ
ศึกษาของ ณัฐจิรภัค บุญทศ (2556) เกีย่ วกับการเปรียบเทียบ
บุคลิกภาพตราสินคาของเครื่องดื่มชาพรอมดื่ม พบวา ทั้ง
อิชิตันและโออิชิมีบุคลิกภาพตราสินคาแบบมีความสามารถ
อย า งไรก็ ต าม การศึ ก ษาบางชิ้ น ได เ สนอมาตรวั ด
บุคลิกภาพตราสินคาทีแ่ ตกตางจาก Aaker (1997) โดยโตแยง
วา มาตรวัดของ Aaker (1997) มีขอจํากัดเมื่อใชในประเทศ
อื่นที่ไมใชสหรัฐอเมริกา 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 (fluency)
นอกจากนี้ การศึกษาของ Bosnjak, Bochmann, และ
Hufschmidt (2007) ไดโตแยงในแนวทางเดียวกันวา Aaker
(1997) ศึกษาบุคลิกภาพตราสินคาในบริบทของอเมริกาเหนือ
ดังนัน้ เมือ่ ศึกษาบุคลิกภาพตราสินคาในประเทศเยอรมนีซงึ่ อยู
ในทวีปยุโรปก็ควรสรางมาตรวัดทีใ่ ชโดยเฉพาะ โดยนําเสนอมิติ
บุคลิกภาพตราสินคาเมื่อใชในประเทศเยอรมนี จํานวน 4 มิติ
คือ ผลักดัน (drive) จิตสํานึก (conscientiousness) แสดง
อารมณ (emotion) และฉาบฉวย (superficiality)
ผูเ รียบเรียงมีความเห็นวา สําหรับขอโตแยงในแนวทาง
ดังกลาวนี้ เมื่อพิจารณาการสรางมาตรวัดของ Aaker (1997)
แลวจะเห็นไดวา การเก็บขอมูลของ Aaker (1997) ใน
สหรัฐอเมริกาเพื่ออางอิงถึงลักษณะของบุคลิกภาพตราสินคา
ไมไดจํากัดวาบุคลิกภาพนั้นตองมีในประเทศสหรัฐอเมริกา
เทานัน้ ตัวอยางเชน ลักษณะเฉพาะทางบุคลิกภาพ เชน ติดดิน
นําสมัย นาเชือ่ ถือ มีระดับ และแข็งแกรง เปนบุคลิกภาพทีพ่ บ
ไดทวั่ ไป ดังนัน้ ประเด็นทางดานวัฒนธรรมจึงอาจไมใชเหตุผล
ในการปฏิเสธมาตรวัดของ Aaker (1997) และสรางมาตรวัด
บุคลิกภาพตราสินคาขึ้นมาใหม
อีกแนวทางหนึ่งโตแยงโดยใหเหตุผลวา หากตองการ
วัดบุคลิกภาพตราสินคากับสินคาประเภทอืน่ ที่ Aaker (1997)
ไมไดใชในการศึกษาแลว มาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคาจะมี
ขอจํากัดในการอธิบาย เชน การศึกษาของ Heine (2009) ได
เสนอมาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคาของสินคาประเภทเจาะจง
โดยอธิบายวา มาตรวัดของ Aaker (1997) มีขอจํากัดหากใช
กับสินคาหรูหรา (brand name) ซึ่งจะสงผลตอลักษณะของ
บุคลิกภาพตราสินคาที่แตกตางออกไป ดังนั้น หากตองการ
วัดบุคลิกภาพตราสินคากับสินคาหรูหรา จึงควรสรางมาตรวัด
โดยเฉพาะ การศึกษานี้ไดเสนอมิติของบุคลิกภาพตราสินคา
จํานวน 5 มิติ ประกอบดวยทันสมัย (modernity) แปลกใหม
(eccentricity) มั่งคั่ง (opulence) ชนชั้นสูง (elitism) และ
แข็งแกรง (strength)
สําหรับประเด็นขอโตแยงในแนวทางนี้ ผูเรียบเรียงมี
ความเห็นวา หากตองการวัดบุคลิกภาพตราสินคากับประเภท
สินคาอื่นที่ Aaker (1997) ไมไดใชศึกษา ก็ควรสรางมาตรวัด
ใหมกบั สินคานัน้ แตเมือ่ พิจารณาการศึกษาของ Aaker (1997)
จะเห็นไดวา มีการแบงสินคาเปน 3 กลุม ซึง่ ครอบคลุมประเภท
สินคาทั้งหมด ดังนั้น แมจะเลือกสินคาจํานวนหนึ่งขึ้นมาเปน
ตัวแทนของบุคลิกภาพตราสินคา แตก็มีความครอบคลุม
สินคาทุกประเภท นอกจากนี้ Aaker (1997) ยังอธิบายแก
ปที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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ผูใหขอมูลวา ขอใหผูใหขอมูลนึกถึงสินคาอื่นที่จัดอยูในแตละ
กลุม ดังนั้น ไมวาจะใชมาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคากับสินคา
ใด จะสามารถพบลักษณะบุคลิกภาพตราสินคาไดทั้งสิ้น จึง
ไมมีความจําเปนตองพัฒนามาตรวัดเพื่อใชวัดบุคลิกภาพ
ตราสินคาขึ้นโดยเฉพาะ
สําหรับแนวทางถัดมาที่โตแยง Aaker (1997) อธิบาย
วา มาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคามีความยาวเกินไปอันสง
ผลเสียตอความถูกตองในการวัดบุคลิกภาพตราสินคา เชน
Kuenzel และ Phairor (2009) อธิบายวา มาตรวัดของ Aaker
(1997) มีความยาวถึง 42 ลักษณะ ทําใหผูตอบอาจเกิดความ
เบื่อหนาย ดังนั้น จึงไดเสนอมาตรวัดที่สั้นและกระชับเพื่อวัด
บุคลิกภาพตราสินคา ซึ่งประกอบดวยบุคลิกภาพปลอดภัย
(security) และหลงใหล (passion) ทั้งนี้ ผูเรียบเรียงมีความ
เห็นวา ลักษณะเฉพาะบุคลิกภาพตราสินคาจากการศึกษาของ
Aaker (1997) ประกอบดวย 42 ลักษณะอันเปนลักษณะ
เฉพาะทางบุคลิกภาพตราสินคาที่มีในสินคา การใชมาตรวัด
ทีส่ นั้ ยอมหมายถึงการละเลยลักษณะเฉพาะบางประการ อันจะ
สงผลตอความถูกตองของบุคลิกภาพตราสินคาที่ไมตรงกับ
ความเปนจริง ดังนั้น การพัฒนามาตรวัดใหมดวยเหตุผลวา
มาตรวัดเดิมมีความยาวเกินไปจึงไมใชเหตุผลที่ดีนัก
อีกแนวทางหนึ่งที่โตแยงมาตรวัดของ Aaker (1997)
ใหเหตุผลวา ไมเหมาะสมตอการใชวัดตราสินคา เชน งานของ
Sweeney และ Brandon (2006) ทีอ่ ธิบายวา มิตบิ คุ ลิกภาพ
ตราสินคาของ Aaker (1997) ไมครบถวน กลาวคือ มิติ
บุคลิกภาพตราสินคาที่ครบถวนควรมี 8 มิติ ซึ่ง 3 มิติแรกนํา
มาจากมาตรวัดบุคลิกภาพ (big five human personality)
ของ Goldberg (1993) คือ ประนีประนอม (agreeableness)
มีจิตสํานึก และเปดเผย (extraversion) สวนอีก 5 มิติ ตอมา
นํามาจากมาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคาของ Aaker (1997) คือ
จริงใจ นาตื่นเตน มีความสามารถ โกหร ูมีระดับ และเขมแข็ง
นอกจากนี้ มีการศึกษาอืน่ ทีร่ ะบุวา มาตรวัดของ Aaker
(1997) ไมเหมาะสม และนําเสนอมาตรวัดใหม คือ การศึกษา
ของ Geuens, Weijters, และ De Wulf (2009) ที่รายงานวา
มาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคามี 5 มิติ คือ กระตือรือรน (activity)
รับผิดชอบ (responsibility) กาวราว (aggressiveness)
เรียบงาย (simplicity) และแสดงอารมณ (emotionality)
การศึกษานี้ใชการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจและเชิงยืนยัน
ในการวิเคราะหจนไดมิติบุคลิกภาพตราสินคาจํานวน 5 มิติ
เทากับ Aaker (1997) แตจะเห็นไดวา ชือ่ มิตขิ องแตละการศึกษา
กลับแตกตางกัน อาจเปนเพราะ Geuens และคณะ (2009)
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ใหความสําคัญกับบุคลิกภาพทุกชนิดของมนุษย แต Aaker
(1997) ใหความสําคัญกับบุคลิกภาพของมนุษยที่สามารถใช
กับตราสินคาไดเทานั้น สําหรับประเด็นขอโตแยงทั้งหมดที่ได
กลาวมาไดสรุปไวในตารางที่ 2
ขณะที่ Aaker (1997) ไดอธิบายประเด็นการเชื่อมโยง
มิติบุคลิกภาพตราสินคากับบุคลิกภาพของผูบริโภควา มิติ
บุคลิกภาพตราสินคาประกอบดวยบุคลิกภาพมิติตางๆ โดย
3 มิติแรก คือ จริงใจ ตื่นเตน และมีความสามารถ โดยเปน
บุคลิกภาพทีม่ ไี ดทงั้ ในผูบ ริโภคและตราสินคา สวนบุคลิกภาพ
ตราสินคา 2 มิติ ตอมาคือ มิติบุคลิกภาพแบบโกหรูมีระดับ
และเขมแข็ง เปนบุคลิกภาพที่ชวยเสริมใหตราสินคามีความ
นาสนใจ ดวยเหตุนบี้ คุ ลิกภาพ 2 มิตหิ ลังจึงอาจเปนบุคลิกภาพ
ที่ผูบริโภคตองการจะเปน และไมสามารถสรางใหเกิดขึ้นได
ดวยตัวเอง ผูบ ริโภคจึงตองสรางบุคลิกภาพใหเกิดขึน้ ผานการ
บริโภคตราสินคาที่มีบุคลิกภาพดังกลาว
นอกจากนี้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บมาตรวั ด บุ ค ลิ ก ภาพ
ตราสินคาของ Aaker (1997) กับมาตรวัดบุคลิกภาพหาปจจัย
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
มีความสามารถสอดคลองกับบุคลิกภาพมีจติ สํานึก (Sweeney
& Brandon, 2006)
ผูเ รียบเรียงมีความเห็นวา มาตรวัดของ Aaker (1997)
เหมาะสมตอการวัดบุคลิกภาพตราสินคามากกวา เนื่องจาก
แมการศึกษาของ Geuens และคณะ (2009) มีวิธีการสราง
มาตรวัดที่ซับซอนและมีความนาเชื่อถือเพียงใดก็ตาม แตก็
ยังเสนอมิติบุคลิกภาพตราสินคาที่มีในผูบริโภคเทานั้น ขณะ
ที่มิติบุคลิกภาพตราสินคาของ Aaker (1997) ประกอบดวย
บุคลิกภาพในตัวผูบริโภคและบุคลิกภาพในตราสินคา ทั้งนี้
จะเห็นไดวา แมตราสินคาจะคลายผูบริโภคเพียงใดก็ตาม แต
ตราสินคานัน้ ก็ไมอาจมีบคุ ลิกภาพทุกประการเหมือนผูบ ริโภค
ได เพราะหากตราสินคามีลักษณะบุคลิกภาพทุกประการ
เหมือนผูบริโภคแลว ก็ไมจําเปนตองสรางมาตรวัดบุคลิกภาพ
ของตราสินคาเลย ดวยเหตุนี้ผูเรียบเรียงจึงมีความเห็นวา
มาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคาของ Aaker (1997) นั้นมีความ
เหมาะสม

ความเห็นของผูเรียบเรียงยังสอดคลองกับผลการศึกษาอีกหลายชิ้นที่ระบุวา มาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคาของ Aaker
(1997) เปนมาตรวัดที่มีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่นสูง และมีความสามารถในการแปลผลสูประชากรเปาหมาย (Austin,
Siguaw, & Mattila, 2003) นอกจากนี้ ยังเปนมาตรวัดทีไ่ ดรบั ความนิยม เมือ่ ศึกษาเกีย่ วกับบุคลิกภาพตราสินคา (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)
Heine (2009)

มีขอจํากัดทางวัฒนธรรมเมื่อไมไดใชในสหรัฐอเมริกา

Kuenzel และ Phairor (2009)

มาตรวัดมีความยาวเกินไป

มีขอจํากัดเมื่อใชกับสินคาอื่นที่ Aaker ไมไดศึกษา

Sweeney และ Brandon (2006); Geuens (2009) มิติบุคลิกภาพตราสินคาไมถูกตอง
ตารางที่ 3 การศึกษาที่สนับสนุนบุคลิกภาพตราสินคาของ Aaker
การศึกษา

เหตุผลที่คัดคาน

Caprara และคณะ (2001)

มิตบิ คุ ลิกภาพของ Aaker สอดคลองกับมิตบิ คุ ลิกภาพผูบ ริโภค
จึงเปนมาตรวัดที่ไดรับความนิยม

Austin และคณะ (2003)

มีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่นสูง และมีความสามารถในการ
แปลผลสูประชากรเปาหมาย

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

เปนมาตรวัดที่มีการศึกษาจํานวนมากนําไปใชวัดบุคลิกภาพ
ตราสินคา

บทสรุป
บุคลิกภาพตราสินคาเปนแนวคิดที่เกิดจากการที่ระบบทุนนิยม ที่มีความสําคัญกับการดํารงชีวิตของมนุษยภายหลังการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม บุคลิกภาพตราสินคาเปนแนวคิดที่มุงเนนใหผูบริโภคเกิดการบริโภคที่มากกวาความจําเปนทางกายภาพ
อันจะชวยใหเกิดการบริโภคอยางไมมีขีดจํากัด ธุรกิจจึงไดรับประโยชนจากการจําหนายสินคา แมวาสินคาที่ผูบริโภคมีหรือใช
ประโยชนยังสามารถใชประโยชนไดก็ตาม แนวคิดบุคลิกภาพตราสินคาไดรับความนิยมอยางแพรหลายทั้งในดานวิชาการและ
ทางการตลาด สําหรับมาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคาที่ไดรับความนิยมประกอบดวย 5 มิติ คือ จริงใจ นาตื่นเตน มีความสามารถ
โกหรูมรี ะดับ และเขมแข็ง โดยมีลกั ษณะเฉพาะทางบุคลิกภาพ จํานวน 42 ลักษณะ จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มีการศึกษา
หลายชิ้นที่โตแยงวา มาตรวัดบุคลิกภาพดังกลาวนี้ไมสามารถใชไดในบางกรณี อยางไรก็ตาม มาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคานี้
เปนมาตรวัดทีม่ คี วามเชือ่ ถือได เนือ่ งจากมีการอางอิงและมีการยอมรับสูงกวามาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคาทีไ่ ดจากการศึกษาอืน่

ปที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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ขอเสนอแนะดานวิชาการ
การศึกษามาตรวัดของ Aaker มีความเหมาะสมตอการนําไปใชวัดบุคลิกภาพตราสินคาของสินคาไดอยางหลากหลาย
สําหรับการทบทวนวรรณกรรมในอนาคตอาจศึกษาการใชแนวคิดบุคลิกภาพตราสินคาในบริบทอืน่ เชน การใชมาตรวัดบุคลิกภาพ
ตราสินคากับสินคาแตละประเภท การใชแนวคิดบุคลิกภาพตราสินคาในแตละประเทศ การใชบคุ ลิกภาพตราสินคากับบริบทอืน่
ที่ไมใชสินคา มาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคาแบบตางๆ แนวทางการศึกษาบุคลิกภาพตราสินคาในปจจุบันโดยแบงเปนสาเหตุที่
สงผลตอบุคลิกภาพตราสินคาและอิทธิพลของบุคลิกภาพตราสินคา รวมถึงการประยุกตใชบุคลิกภาพตราสินคา
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