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บทคัดยอ 

 การศึกษาน้ีมุงเนน 1) เรื่องราวและจุดเริ่มตนการใชนํ้าหอมแบรนดเนมของคนวัยทํางานในสังคม

เมือง 2) ความหมายในการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมของคนวัยทํางานที่ใช นํ้าหอม ผู ศึกษาเลือก

ทําการศึกษากับ สังคมเมือง กรุงเทพมหานคร เน่ืองมาจากพื้นที่แหงน้ีเปนพื้นที่ที่เต็มไปดวยแหลงรวมความ

เจริญทันสมัย มีกลุมคนวัยทํางานที่มีการบริโภคอยางมากมายในสินคาตางๆที่งายสะดวกตอการเขาถึง 

รวมถึงเปนพื้นที่เต็มไปดวยสินคาที่เกี่ยวของกับการดูแลตนเอง เสริมความสวยงาม ความมั่นใจใหกับตัวเอง 

และเปนพื้นที่ของการนําเขาสินคาจากตางประเทศเขามามากกวาในพื้นที่สังคมชนบท ซื่งหน่ึงในสินคา

เหลาน้ันก็จะมีนํ้าหอมแบรนดเนมอยูดวย รวมถึงความเจริญในดานเทคโนโลยี สื่อตางๆ ไดเขามีอิทธิพล ก็

ทําใหคนวัยทํางานมีเรื่องการเล็งเห็นถึงประโยชน ความตองการของตนเองในดานการใชสินคานํ้าหอมแบ

รนดเนม ที่ใชกันในชีวิตประจําวัน และการศึกษาในครั้งน้ีผูศึกษาใชการทํางานภาคสนามของมานุษยวิทา 

โดยมีการสัมภาษณผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม จํานวน 7 คน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห รวมถึงไดมีการ

ใชแนวคิดที่วาดวยเรื่องของกระบวนการตัดสินใจและการบริโภคเชิงสัญญะ มาเปนสวนที่ใชในงาน

การศึกษาครั้งน้ี 

 ผลการศึกษาทําใหเห็นวา นํ้าหอมแบรนดเนม เปนสินคาสิ่งที่มีความสําคัญในการดําเ นิน

ชีวิตประจําวันของคนบางกลุมในสังคม ที่เห็นถึงคุณคาประโยชนจากการบริโภค โดยที่แตละคนก็อาจมี
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กระบวนการในการคิด การรับรู ประสบการณ ความชอบนิยมที่แตกตางกัน ทําใหเกิดเปนเรื่องราวที่ไดจาก

บริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม ซึ่งทําใหแตละคนมีสิ่งที่เรียกวาความหมายคุณคาจากการบริโภคใหเกิดข้ึนกับ

ตัวเอง โดยสิ่งที่เปนความหมายคุณคาที่ไดรับน้ี เกิดข้ึนจากการไดใชบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมในชีวิต ที่แต

ละคนบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการ ที่อาจเกิดข้ึนทั้งทางกายและทางจิตใจ อันเปนการทําใหเรื่องราว

การใชนํ้าหอมแบรนดเนมน้ี เปนสิ่งที่นอกจากการมีจุดเริ่มตนเรื่องราวในการบริโภคแลว ยังสะทอนใหเห็น

เรื่องของคุณคาความหมายที่สัมพันธกับเรื่องราวในชีวิตของคนในสังคมและตัวของผูบริโภคนํ้าหอมแบรนด

เนมไดอีกดวย 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 สังคมเมืองเปนพื้นที่ของความเจริญและความกาวหนา เปนสังคมที่เต็มไปดวยเรื่องราวของสิ่ง

อํานวยความสะดวกสบายในหลายๆ ดาน อาทิ การคมนาคมที่ครบครัน ระบบการศึกษาที่ทันสมัย แหลง

สาธารณูปโภคที่ดี ระบบการบริการดานสุขภาพที่เจริญกาวหนา รวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยี การ

ติดตอสื่อสารที่เขาถึงการรับรูขอมูลขาวสารตางๆ ที่รวดเร็ว เพียงแคปลายน้ิว ก็สามารถจัดการและ

ตอบสนองตอความตองการของตนในสังคมไดรวดเร็ว อีกทั้งเปนแหลงศูนยกลางในการเปนพื้นที่ที่มี เรื่อง

ของการแพรกระจายเรื่องของกระแสนิยมสมัยใหมตางๆ รวมถึงปรากฏการณตางๆ แหลงของการเกิดธุรกิจ

มากมายในสังคมยุคทุนนิยม พื้นที่ของสังคมเมืองแหงน้ี เปนแหลงของการเกิดเรื่องราวใหมๆ ทางสังคมตาม

กระแสของโลก ที่หมุนไปตามกาลเวลา เต็มไปดวยเรื่องราวที่เกิดข้ึนที่อิงอยูกับความตองการของมนุษยใน

สังคมเมืองที่มีคอนขางสูงอยางไมรูจบ เกิดเปนสิ่งที่เรียกวาเปนเมืองที่ไมเคยหยุดน่ิงในเรื่องการพัฒนาได

อยางรวดเร็ว (กาญจนา ต้ังชลทิพย, 2550) รวมถึงผูคนในสังคมเมือง ตางก็ตองรับรูเขาใจ ในเรื่องการ

ปรับตัวใหอยูรวมกับกระแสทางสังคม ที่มีความหลากหลายของคนในสังคมหรือสภาพแวดลอมความเปน

สังคมเมือง ที่มีประสบการณและพื้นฐานชีวิตที่แตกตางกัน อันทําใหเกิดเรื่องของความตองการของปจเจก

ชนที่มีความแตกตางหลากหลายอยูในสังคมเมือง 

  มนุษยเงินเดือนคนทํางานในสมัยปจจุบัน เปนกลุมคนที่เขาสูชีวิตการทํางานที่จะตองพบปะผูคน 

รวมถึงการที่พวกเขายังมีกําลังทรัพยที่มีเงินในการลงทุนใชจายเพื่อการบริโภค ซึ่งจะเห็นวาเรื่องของความ

งามการเสริมสรางความมั่นใจการนําเสนอภาพลักษณหรือสิ่งที่แตงเติมเสริมความงามความพึงพอใจเพื่อให

ตัวเองดูดีของคนวัยทํางาน เปนสิ่งที่มีความจําเปน โดยเฉพาะอยางย่ิงในสังคมเมืองดวยแลวที่เต็มไปดวย

ผูคน หรือการออกจากบานไปตามสถานที่ตางๆ เชน สถานที่ทํางาน หรือสถานที่สาธารณะตางๆ เรื่องของ

การดูแลตัวเองการแตงเติมเสริมแตงความงาม อาทิ เสื้อผา กระเปา อุปกรณแตงหนา ทําผม เครื่องประดับ

ตางๆ ที่เปนสิ่งที่ในสังคมปจจุบันขาดไมได เพราะคนชวงวัยทํางานมีการใหความสําคัญกับเรื่องของการเสรมิ

ความมั่นใจความพึงพอใจตอตนเองและคนรอบขาง รวมถึงบุคลิกภาพ เรื่องความหลอความสวย หรือ

ความรูสึกถึงความมั่นใจในตนเองมากข้ึน ผานการจัดการรางกายแตงเติมเสริมความงามใหกับตนเองดวยกนั



2 
 

 

ทั้งสิ้น ไมวาจะเปนผูหญิงและผูชาย ที่แนนอนวาการรักษาดูแลเสริมแตงเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับการใชชีวิต

ของคนในปจจุบัน ผานการแตงกายตางๆ ที่สะทอนใหเห็นวามีความช่ืนชอบและตอบสนองความตองการกบั

คนอื่นๆในสังคม  

 ในสังคมปจจุบันเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองหรือการแตงเติมเสริมความงามมีอยูมากมาย

หลากหลายประเภทอยูในสังคมยุคสมัยใหม ทั้งยังมีเรื่องของเทคโนโลยีในกระแสสังคมโลกาภิวัตน ทําให

การรับรู การศึกษาคนหา สิ่งที่เปนความตองการของคนในการบริโภคใหกับตนเอง โดยที่ปจจุบันผลิตภัณฑ

เพื่อความงามตางๆ เขาถึงตัวของผูบริโภคไดอยางสะดวก รวดเร็วไมยุงยาก ทําใหสิ่งที่มีความเกี่ยวของกับ

มนุษย อยางเรื่องของปจจัย 4 อันไดแก ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุงหม และอาหาร ปจจุบันในสังคม

ผูคนตางก็มีการเลือกซื้อเลือกบริโภคที่ตอบสนองความตองการของตัวเองที่เพิ่มมากข้ึนที่นอกเหนือไปจาก

เรื่องของสินคาบริการที่เกี่ยวของกับปจจัย 4 อยางในเรื่องของสินคาประเภทผลิตภัณฑเสริมความงามตางๆ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงสินคาที่จะตองมีการนําเขาจากตางประเทศ ในสวนของภาครัฐน้ันก็มีการคิดภาษีนําเขา

นํ้าหอมและสินคาประเภทความงามตางๆ ซึ่งอัตราที่เรียกเก็บภาษีนําเขาน้ันสูงกวาสินคาประเภทอื่น และ

เรื่องของนํ้าหอม ก็จัดเปนเครื่องสําอางประเภทหน่ึงที่เขามาสูแนวทางการบริโภคของคนในสังคมมากข้ึน 

ทําใหการใชนํ้าหอมของคนในสังคมเมือง รวมไปถึงเรื่องของมุมมองความคิดความชอบที่สัมพันธกับเรื่องราว

ของการบริโภคนํ้าหอมเปนสิ่งที่เห็นไดชัดเจน จากการเลือกใชนํ้าหอมแบรนดเนมของผูบริโภค โดยผานการ

แสดงลักษณะของขวดนํ้าหอมตามโตะที่ทํางาน ตูโชวตางๆ หรือการพกพาใสกระเปาติดตัวไปเวลาออกจาก

บานเพื่อไปทํางานหรือทํากิจกรรมในสังคม โดยการเริ่มตนตัดสินใจในการบริโภคนํ้าหอมของคนในปจจุบัน 

มีเรื่องของการโฆษณาตามสื่อตางๆ การมีพรีเซนเตอร แหลงการจําหนายซื้อขายนํ้าหอม การประดิษฐ

คิดคนในเรื่องของกลิ่นนํ้าหอม และรวมถึงการใชความคิดไอเดีย สรางจุดเดนใหกับแบรนด ในการนําเสนอ

เรื่องราวของนํ้าหอมของแบรนดหรือรุนตางๆ ของแบรนด ที่เปนการเช้ือเชิญ ใหคนนิยมช่ืนชอบและบริโภค

ไปใชในชีวิตประจําวัน สิ่งเหลาน้ีเปนการทําใหนํ้าหอมแบรนดเนม เปนเรื่องที่คนยุคสมัยใหมสามารถเขาถึง

ไดงาย และรวมไปถึงสะทอนความเปนตัวเองไดผานการเลือกใชเลือกบริโภค โดยนํ้าหอมชวยเพิ่มความ

แตกตางไมเหมือนใคร เพราะเมื่อกลิ่นนํ้าหอมผสมกับสารเคมีที่รางกายเราผลิต ในตัวเราแตละคนก็จะได

กลิ่นหอมที่แตกตางออกไปอีก โดยที่ถาเราไดเจอนํ้าหอมกลิ่นที่ใชที่ถูกใจเจอ จะทําใหรูสึกวา เหมือนเราได

ครอบครองกลิ่นหอมพิเศษที่เปนเฉพาะของตัวเราเทาน้ัน และเรื่องของกลิ่นหอมยังทําใหคนอื่นๆ จดจําเรา

ไดมากข้ึน เหมือนกับเรื่องสไตลการแตงตัว ใบหนา และทรงผม เปนตน (ฉัตรรวี เสนธนิสศักด์ิ, 2559) รวม

ไปถึงเรื่องของความหอมการใชนํ้าหอม เพื่อเสริมสรางการรับรูความรูสึกผานกลิ่น เพื่อเพิ่มความมั่นใจ 

เสริมสรางอารมณและเสนหดึงดูดหรือเปนสิ่งที่สรางบรรยากาศ ความสุขใจใหกับตนเอง ตามความคิด
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ภายในอุดมคติ รวมถึงการใชเพื่อประโยชนตามความนิยมช่ืนชอบของตนเองไมทางใดก็ทางหน่ึงใน ด่ังที่มี

บทเพลงที่ไดถายทอดเรื่องราวของความหอม ที่ถูกขับรองโดยศิลปน ปยชนิตถ อนอารี แหงวงโปเตโต 

(Potato) ช่ือเพลงวา นํ้าหอม โดยเน้ือเพลงกลาววา “กลิ่นนํ้าหอม ของเธอติดอยูในใจฉัน ยังไมคลาย กลิ่น

นํ้าหอม ที่ทําใหใจตองหว่ันไหว ของเธอสรางวันเวลาที่พิเศษ ใหกับฉัน” บทเพลงน้ีสะทอนใหเห็นวา เวลาได

ฟงแลวนึกถึงเวลาคนที่ไดมีความรัก เปนความทรงจําที่สวยงามเสมอ รวมถึงกลิ่นนํ้าหอมสามารถสราง

ความชอบการใชที่เปนเรื่องเฉพาะตัวใหเกิดข้ึนได ใหคนไดนึกถึงจดจําเราได อีกทั้งนํ้าหอม ยังเปนสิ่ งที่

สามารถสรางบรรยากาศใหกับคนรอบขาง ซึ่งน้ันแสดงใหเห็นวานํ้าหอมก็เปนเครื่องมืออยางหน่ึงในการที่

คนเลือกเพื่อใชประโยชน รวมถึงเกิดเปนการสะทอนความหมายสรางความชอบที่ตอบสนองความตองการ

ผานแบรนดและกลิ่นที่เลือกใหกับตนเอง 

 นอกจากการที่คนวัยทํางานในสังคม เล็งเห็นถึงความตองการหรือคุณคาที่ไดรับจากการใชนํ้าหอม

แบรนดเนม ทําใหสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องที่เกี่ยวของกับการบริโภคนํ้าหอมของคนในสังคม โดยเฉพาะนํ้าหอม

แบรนดเนมจากตางประเทศ ที่จะตองมีอัตราภาษีมูลคาในการนําเขาคอนขางสูง นอกจากการที่จะตองเสีย

ภาษีนําเขาแลว สินคาประเภทนํ้าหอมยังตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรา 7% ภาษีมหาดไทยในอัตรา 10% 

และภาษีสรรพสามิตในอัตรา 15% ทําใหสินคาแบรนดเนมที่ขายตามหางสรรพสินคามีราคาที่สูงมากและ

แพงกวาการซื้อนํ้าหอมจากตางประเทศ เชน นํ้าหอมขวดหน่ึงหากมีราคานําเขาอยูที่ 1,000 บาท บวกภาษี

ทุกตัวเขาไปก็ตองมีราคาข้ันตํ่าอยูที่ 1,600 บาท (คมชัดลึก, 16 กันยายน 2556) ทําใหนํ้าหอมที่มีการ

นําเขามาจากตางชาติ มีภาษีราคาที่สูงกวาสินคาในประเภทอื่นๆ ที่ซื้อขายกันอยูในสังคม ทําใหเรื่องของ

นํ้าหอมแบรนดเนม เปนสิ่งที่ทําใหผูคนในสังคม ในปจจุบันบางสวนก็ยังมองวาเปนนํ้าหอมเปนเรื่องของ

ความฟุมเฟอยหรือสินคาที่เกินความจําเปนในชีวิต  

 จากเรื่องราวที่นาสนใจของคนทํางานในสังคมเมือง ที่ไดมีการเลือกใชบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม

เหลาน้ี นําผูศึกษาไปสูความสนใจอยากที่จะศึกษาสิ่งสําคัญในการศึกษาถึง เรื่องของคนบริโภคน้ําหอมแบ

รนดเนม ไดใหความหมายคุณคาในการใชน้ําหอมเหลานั้นเพ่ืออะไร และจุดเริ่มตนของการเริ่มมี

ความคิดท่ีทําใหเลือกใชหรือสัมผัสกับน้ําหอมแบรนดเนมของคนทํางานในสังคมเมืองวามีเรื่องราวความ

เปนมาอยางไร โดยสิ่งเหลาน้ีก็เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงเรื่องราวที่เกี่ยวของกับเรื่องของความงาม การดูแล

ตนเอง ความมั่นใจ หรือเรื่องของแผนในการบริโภคของคนทํางานในสังคมปจจุบัน ที่นํ้าหอมสงผลใหกับ

ตนเองในระดับความรูสึกนึกคิดจากภายในสูการแสดงออกทางภายนอกโดยผานการเลือกบริโภคนํ้าหอมแบ

รนดเนม ทั้งน้ีจะมีการศึกษาคนควาและทําความเขาใจ ผานการทบทวนหนังสือวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
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แนวคิดทฤษฏี รวมถึงการทํางานในภาคสนามของมานุษยวิทยาผานการสัมภาษณลงสนาม เพื่อทําใหเขาใจ

ในมิติมุมมองของคนทํางานที่ใชนํ้าหอมแบรนดเนมในสังคมเมืองที่ดีมากย่ิงข้ึน 

 

คําถามของการศึกษา 

คนทํางานในสังคมเมืองไดใหความหมายกับการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมของตนเองอยางไร  

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาเรื่องราวและจุดเริ่มตนการใชนํ้าหอมแบรนดเนมของคนวัยทํางานในสังคมเมือง 

2.เพื่อศึกษาความหมายในการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมของคนวัยทํางานที่ใชนํ้าหอม 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1.ทําใหเห็นถึงจุดเริ่มตนเรื่องราวในการเขาถึงการใชนํ้าหอมแบรนดเนมของคนทํางานในสังคมเมือง 

2.ทําใหเขาใจในเรื่องของความหมายจากการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมของคนทํางานในสังคมเมืองที่มีการ

ใชนํ้าหอมไดใหความหมายไว 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตดานเน้ือหา คือ การศึกษาคนทํางานบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม ชวงอายุ 20 - 50 ป ในที่น้ี

คือนํ้าหอมที่จะตองมีการนําเขาจากตางประเทศ และรวมถึงเปนนํ้าหอม Designer Brand หรือที่เรียกวา 

แบรนดจากเหลาดีไซนเนอรและนักปรุงนํ้าหอมช่ือดัง ในแถบโลกทางตะวันตกหรือทางยุโรป โดยนํ้าหอมแบ

รนดเนมน้ันเปนลักษณะย่ีหอแบรนดดังระดับสากลเปนที่ยอมรับของทั่วโลก หรือเรียกวา Global Brand 

ซึ่งสินคาเหลาน้ีก็จะมีราคาที่สูงกวานํ้าหอมที่ขายกันตามทองตลาดตามตลาดนัดหรือรานสะดวกซื้อใน

สังคมไทยแบบ Local Brand รวมถึงการทําการศึกษาความเขาใจในเรื่องของรูปแบบการบริโภคของ

คนทํางานในสังคมเมืองและความเปนมาองคความรูของนํ้าหอมแบรนดเนม ที่ทําใหเห็นวากวาจะมาเปน
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นํ้าหอมแบรนดเนมในปจจุบัน น้ันมีรูปแบบความเปนมาอยางไร และจุดเริ่มตนเรื่องราวของการใชนํ้าหอม

ของคนวัยทํางานในสังคมเมือง ในกรุงเทพมหานครมีความสําคัญอยางไร โดยศึกษาผานการใหความหมาย

ของการใชนํ้าหอมแบรนดเนมในปจจุบันของผูบริโภคในวัยคนทํางานในสังคมเมือง 

ขอบเขตดานพื้นที่ เปนพื้นที่ทางกายภาพ ซึ่งก็คือ เมืองกรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่ทางกายภาพ 

น้ันจะใชพื้นที่ของผูสัมภาษณที่เปนคนที่ใชนํ้าหอมแบรนดเนมสะดวกที่จะใหสัมภาษณเพื่อเก็บรวบรวม

ขอมูล รวมถึงพื้นที่ที่ผูศึกษาเขาถึงขอมูลในการสัมภาษณผูบริโภคนํ้าหอม เชน หางสรรพสินคา ราน

เครื่องสําอาง รวมถึงบานพักอาศัย และสถานที่ทํางานหรือสถานที่ในความสะดวกของผูบริโภควัยทํางานใน

สังคมเมือง เพื่อทําความเขาใจในเรื่องของการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมของคนในสังคมเมือง 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา  

 งานการศึกษาวิจัยช้ินน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีวิธีการเก็บขอมูล

ศึกษา คือ ใชการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth interview) จํานวน 5 - 10 คน ในชวงอายุระหวาง 20 - 

50 ป ของกลุมคนทํางาน ในสังคมเมืองกรุงเทพมหานคร โดยเลือกจากคนที่มีการใชนํ้าหอมแบรนดเนม

ในชวงวัยทํางาน โดยเริ่มจากการคนหาผูใหขอมูลหลัก (Key informant) ซึ่งเปนคนในวัยทํางานที่ใชมีการ

ใชนํ้าหอม และสามารถบอกเลาเรื่องนํ้าหอมแบรนดเนมที่ใชได จากน้ันทําการสัมภาษณในเชิงลึก (In-

depth Interview) และขอใหผูใหขอมูลหลักแนะนําใหรูจักผูใหขอมูลหลักในแบบสโนวบอล (Snowball 

Sampling) รวมถึงมีการสังเกตการณอยางมีสวนรวม (Participant Observation) และแบบไมมีสวนรวม 

(Non Participant Observation) โดยมีข้ันตอนการศึกษา ดังน้ี 

1.) การทบทวนวรรณกรรม 

คือ การศึกษาคนควาวรรณกรรม หนังสือ งานศึกษาวิจัย ที่มีความเกี่ยวของในเรื่องราวของแนวคิด

และทฤษฎีเกี่ยวของกับการบริโภค อีกทั้งรวมไปถึงเอกสาร หนังสือหรือบทความตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

วรรณกรรมที่เกี่ยวของในเรื่องของกลิ่นและนํ้าหอมที่ใชประกอบในงานการศึกษา 

2.) การเขาถึงขอมูลในการศึกษา 

ในเริ่มแรกจากความสนใจและความสงสัยอยากที่จะศึกษา ในเรื่องของนํ้าหอมแบรนดเนม ที่

ปจจุบันเริ่มมีการแพรหลายและนิยมใชกันมากข้ึนโดยเฉพาะในพื้นที่ของสังคมเมืองกรุง ในกลุมของคนวัย
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ทํางาน จนทําใหเกิดความสนใจ และเกิดวิธีการเริ่มตนของการกําหนดรูปแบบของการศึกษา ในครั้งน้ีผู

ศึกษาไดกําหนดชวงอายุระหวาง 20 - 50 ป โดยเล็งเห็นวาเปนกลุมในชวงอายุวัยที่จะตองมีการเขาสูชวง

ชีวิตแหงการทํางาน เปนสวนใหญในสังคมในชีวิตประจําวัน อีกทั้งเรื่องของวัยวุฒิการมีความคิดความอาน

ในการตัดสินใจบริโภคที่มากพอไดดวยตนเองในระดับหน่ึง ในการเลือกซื้อหรือการคนหาและพบความ

ตองการของตนเอง รวมถึงมีอํานาจทางการเงินในการใชจายเพื่อการบริโภค โดยไดกําหนดพื้นที่ในเขต

กรุงเทพมหานครฯ จากน้ันผูศึกษามีการสํารวจพื้นที่ตามแหลงสังคมเมือง ที่มีการซื้อขายนํ้าหอมแบรนดเนม

จากตางประเทศ พบวาปจจุบัน มีรูปแบบของการขายนํ้าหอมตามหางสรรพสินคาที่มีเคานเตอรแบรนดเนม

มาจากตางประเทศ รานเครื่องสําอางขนาดใหญที่มีการนําเขานํ้าหอมแบรนดเนม ในยานสังคมเมือง

กรุงเทพมหานคร และรวมถึงการเติบโตเจริญกาวหนาของความทันสมัย สื่อออนไลนตางๆและการเกิดข้ึน

ของเทคโนโลยีที่ทันสมัยในดานการขนสง ทําใหรานคาจากทางอินเตอรเน็ตก็มีมากข้ึน และก็เปนอีกชองทาง

ที่สะดวก รวดเร็ว ของคนทํางานในสังคมเมืองน้ันเลือกบริโภคไดตามใจและหลากหลายแหลง ตามความ

สะดวกและความช่ืนชอบเช่ือมั่นของตนเอง ซึ่งน้ันก็ทําใหเห็นวาเรื่องของการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม น้ัน

มีความสําคัญกับปรากฏการณบางอยางในสังคมเมืองที่เกิดข้ึน ที่พบวาคนทํางานในสังคมเมือง หันมาดูแล

เอาใจใสตัวเองมากข้ึน เพื่อเสริมสรางความมั่นใจหรือเสนหดึงดูดจากคนรอบขางในการออกจากบานไป

ทํางานหรือทํากิจกรรมทางสังคมที่คนในวัยทํางานตองพบเจอ 

อีกทั้งแหลงในการบริโภคของคนวัยทํางาน สวนใหญมีสถานที่ต้ังในอยูในบริเวณยานสังคมเมือง ก็

สามารถทําใหคนในสังคมเมือง มีตัวเลือกในการเขาถึงเรื่องของการใชและบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมไดอยาง

สะดวกสบายกวาสังคมในรูปแบบชนบท โดยจะเห็นวาในสมัยปจจุบันเคานเตอรแบรนดเนมนํ้าหอมและราน

ขายเครือ่งสําอางขนาดใหญ ซึ่งไมนับรวมจากทางรานตามโลกโซเชียล น้ันก็เริ่มขยายตัวจากตางประเทศ

ผานการนําเขามาในสังคมเมืองกรุงมากข้ึนอันเปนพื้นที่ ที่รวบรวมความเจริญและผูคนที่มากมาย

หลากหลาย ทําใหเรื่องของการศึกษาการรับรูในการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมของคนวัยทํางานในสังคม

เมืองน้ัน ถาหากไดทําการศึกษาก็จะทําใหเห็นถึงความหมาย เรื่องราวและแบบแผนในการบริโภคนํ้าหอม

แบรนดเนมของคนทํางาน ที่ครอบคลุมมากย่ิงข้ึนและเสริมสรางประสิทธิภาพใหงานมีคุณภาพมากข้ึน 

จากจุดเริ่มตนของความสนใจและอยากที่จะศึกษา ทําใหแนวทางการศึกษามีการใชวิธีการ 

Snowball Sampling จากหลายๆแหลงซึ่งวิธีน้ีทําใหเราไดรับแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือ โดยอาศัยการบอก

เลาพูดคุยระหวางกันและกันในชีวิตประจําวันในโลกความเปนจริง โดยผานการสัมผัสรับรู การพูดคุย และ

การไดเห็นแลววาคนที่จะแนะนําตอไปน้ัน เปนคนที่ใชนํ้าหอมแบรนดเนมจริง ทําใหรูปแบบการศึกษาที่



7 
 

 

กลาวไปขางตน ผนวกกับการที่ผูศึกษาสนใจสิ่งรอบตัวที่เกิดข้ึนในความเปนจริง ทําใหจุดเริ่มตนในการศึกษา

งานช้ินน้ีไดรับคําแนะนําและผานการสโนวบอลหลายๆคําแนะนําหลายชองทาง จนทําใหไดคนที่สนใจการ

บริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม ที่สามารถใหผูศึกษาเขาศึกษาและสัมภาษณได ทั้งหมด 7 คน ซึ่งไดตาม

เปาหมายที่กําหนดในการศึกษาขางตนจากในจํานวน 5 - 10 คน ที่เปนกลุมคนทํางานในสังคมเมืองที่มีการ

บริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม 

นอกจากจุดเริ่มตนของความสนใจ วิธีการในการศึกษาที่ใช เรื่องของลักษณะของขอมูลที่ใชในงาน

การศึกษาในครั้งน้ี ก็จะประกอบดวย 

 1.ขอมูลทุติยภูมิ (Second Data) คือ ขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาจากเอกสาร หนังสือ 

รายงานการวิจัยตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องของแนวคิดการบริโภค เรื่องราวของกลิ่นและนํ้าหอม 

 2.ขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ขอมูลที่ไดจากการสอบถามและสัมภาษณจากผูที่ให

ขอมูลเรื่องของการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม โดยผูศึกษาไดกําหนดคุณสมบัติผูที่ใหขอมูล คือ การเปนกลุม

คนวัยทํางานอายุ 20 - 50 ป ในเขตสังคมเมืองกรุงเทพมหานคร ที่สามารถใหความหมายและแบบแผนใน

การบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมของตนเองได 

และลักษณะของการสัมภาษณในงานครั้งน้ี จะใชวิธีการสัมภาษณ 2 วิธีการ ดังน้ี 

 1.การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) คือ เปนการสัมภาษณที่มีการเตรียม

คําถามและการต้ังคําถามไวลวงหนากอนการสัมภาษณ และใหผูที่ถูกสัมภาษณไดบอกเลา 

 2.การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) คือ เปนการสัมภาษณที่ไมไดมี

การเตรียมคําถามไวลวงหนา แบบไมเปนทางการมากนัก โดยผูสัมภาษณจะมีการซักถามเสริมเพิ่มเติม

ระหวางการสัมภาษณในประเด็นสิ่งที่นาสนใจ ที่ผูที่ถูกสัมภาษณไดกลาวถึง 

  

 รวมไปถึงจะมีวิธีการและเครื่องมือที่ใชในงานการศึกษา ดังตอไปน้ี 

 1.การสัมภาษณ (Interview) โดยงานการศึกษาเรื่องของคนวัยทํางานที่บริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม

ในครั้งน้ี จะใชวิธีการเทคนิคแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) เพื่อใหไดความรูสึกที่ทั้งตัวผูที่

ศึกษาและผูถูกสัมภาษณ ไมรูสึกตึงเครียดหรือสรางความอึดอัด ในระหวางการเก็บขอมูลจากการสนทนา 

อีกทั้งเพื่อใหขอมูลที่ไดมีความละเอียดและตรงกับความประสงคของการทํางานการศึกษาในครั้งน้ีตามที่
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กําหนดไวใหมากที่สุด และในระหวางที่สัมภาษณ หากตัวผูศึกษาพบขอมูลหรือสิ่งที่นาสนใจก็จะมีการถาม

เพื่อใหไดการเก็บขอมูลที่ละเอียดสมบูรณมากย่ิงข้ึน พรอมทั้งจะมีการจดบันทึกและมีการบันทึกเสียงรวมถงึ

อาจมีการถายภาพไวอีกดวยในกรณสามารถถายภาพได รวมถึงมีการใชเรื่องของการใชเทคโนโลยี หรือสื่อ

ออนไลน อาทิ เฟชบุคหรือไลน รวมถึงการโทรศัพทพูดคุย เพื่อการนัดพบในการเก็บขอมูลรวมถึงการ

ตองการสัมภาษณสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

  2.เครื่องมือในการรวบรวมเก็บขอมูลในการทํางานการศึกษาของผูศึกษาในครั้งน้ี ประกอบดวย 

- สมุดจดบันทึกและอุปกรณเครื่องเขียนตางๆ เพื่อใชในการจดบันทึกขอมูลสําคัญ รวมถึงสิ่งที่ได

จากการสัมภาษณสนทนาของผูใหขอมูล 

- เครื่องบันทึกเสียง เพื่อใชในการอัดเสียง เพื่อชวยในการเก็บบันทึกขอมูลเปนเสียงไดละเอียด

รอบคอบมากข้ึน โดยที่กอนผูศึกษาจะมีการบันทึกเสียงจะมีการขออนุญาตจากผูที่ใหขอมูลกอน 

- คอมพิวเตอร เพื่อใชในการจัดทํางานในการศึกษาเฉพาะบุคคล ในสวนตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อ

ประกอบจัดทําเปนรูปเลมสมบูรณ 

- กลองถายภาพ เพื่อใชในการบันทึกภาพของการทํางานการศึกษา เพื่อเปนสวนที่ทําใหงานดู

สมบูรณมากข้ึน โดยการถายภาพจะมีการขออนุญาตกอนเสมอในกรณีของสิ่งที่มีความเกี่ยวของกับ

ผูใหขอมูล 

- โทรศัพทมือถือ เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร โดยรวมถึงการใชแอปพริเคชัน อาทิ เฟชบุคหรือไลน 

ในการติดตอเพื่อการนัดพูดคุยเพื่อเก็บขอมูล รวมถึงการสอบถามเพิ่มเติมของการศึกษาในครั้งน้ี 

3.) มีการรวบรวมขอมูลตรวจสอบ รวมถึงการจัดจําแนกขอมูล การคิดวิเคราะห รวมถึงการสรุปผล

การศึกษา ในเรื่องของการศึกษาการใหความหมายของผูคนวัยทํางานกับการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม

ในสังคมเมือง 
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ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีใชเวลาในการศึกษา ทั้งหมดประมาณ 10 เดือน (ระหวางเดือนสิงหาคม 2560 ถึง

เดือนพฤษภาคม 2561) ซึ่งมีรายละเอียดของการทํางาน ดังตอไปน้ี 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา 

1 การคนหาประเด็นที่ตองศึกษา สิงหาคม 2560 - กันยายน 2560 

2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ตุลาคม 2560 - พฤศจิกายน 2560 

3 การทํางานภาคสนามทางมานุษยวิทยา ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561 

4 การจําแนก วิเคราะห ตรวจสอบ และเรียบเรียง เมษายน 2561 - พฤษภาคม 2561 

 

 

นิยามศัพท  

 เรื่องราวเคลาความหอม คือ เปนขอมูลที่มีการพูดถึงเรื่องราวประสบการณของคนทํางานในสังคม

เมือง ที่ไดจากการพูดคุยบอกเลาของคนวัยทํางานที่มีการใชนํ้าหอมแบรดเนมในชีวิตประจําวัน อันมี

การศึกษาต้ังแตจุดเริ่มตนเรื่องราวของการที่ความหอมนํ้าหอมแบรดเนมเขามาเกี่ยวของในชีวิต รวมไปถึง

เรื่องของการมีมุมมองความคิดกระบวนการการบริโภคตางๆ และความหมายคุณคาที่ไดรบัจากการบริโภค 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

กรอบคิดในการศึกษา 

 

 จากแผนภูมิขางตน จะมีการใชแนวคิดเรื่องกระบวนการตัดสินใจและเรื่องของการบริโภค

เชิงสัญญะมาใชเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและการดําเนินงาน โดยผานการมองเรื่องของนํ้าหอมแบรนด

เนมที่มีผูคนในวัยทํางานบริโภคในสังคมเมืองในปจจุบัน ที่จะทําใหเห็นผลการศึกษาในงานช้ินน้ี ซึ่งก็คือ 

เรื่องราวและจุดเริ่มตนในความคิดที่จะบริโภค และความหมายคุณคาที่ไดรับจากการบริโภคนํ้าหอมแบรนด

เนม ผานขอมูลที่ไดจากการลงสนามสัมภาษณของคนทํางานในสังคมเมืองกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 ในการศึกษาเรื่อง เรื่องราวเคลาความหอม : จากจุดเริ่มตนสูความหมายการบริโภคนํ้าหอมแบรนด

เนมของคนทํางานในสังคมเมือง เพื่อทําความเขาใจถึงคนที่มีการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม น้ันไดให

ความหมายในการใชนํ้าหอมเปนสิ่งหน่ึงที่ปจเจกบุคคลที่มีการรับรูและเลือกที่จะบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม

เหลาน้ันเพื่ออะไร และจุดเริ่มตนของการมีความคิดที่ทําใหเลือกใชหรือสัมผัสกับนํ้าหอมแบรนดเนมของ

คนทํางานในสังคมเมืองมีเรื่องราวเปนมาอยางไร ดังน้ัน ผูศึกษาจึงไดทําความเขาใจในแนวคิด ทฤษฏี และ

วรรณกรรมงานวิจัย ที่เกี่ยวของตางๆ ไมวาจะเปนแนวคิดที่วาดวยเรื่องของ แนวคิดการตรรกะในการ

บริโภค แบบแผนในการบริโภค แสดงใหเห็นถึงเรื่องราวประสบการณที่มีอยูตอการตอบสนองความพึงพอใจ

ของปจเจก ในเรื่องที่เกี่ยวของกับความหมายและแบบแผนในการบริโภคทางสังคมที่ซอนอยู โดยที่การใช

นํ้าหอมแบรนดเนมของคนทํางานในสังคมเมือง เปนเสมือนเครื่องมือสินคาในการสะทอนใหเห็นถึงความ

ตองการของตัวเองผานการเลือกใช 

ในการศึกษาในครั้งน้ี ผูศึกษาจะใช ทั้งเรื่องของแนวคิดทฤษฏี งานวิจัย วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

ตางๆ มาเปนแนวทาง ตอการใชในการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห ประมวลผล รวมไปถึงการสรุป

อภิปรายผลตามวัตถุประสงค และคําถามการวิจัยที่ต้ังเอาไว โดยที่ประกอบไปดวยแนวคิด ทฤษฏี และ

วรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 

 

แนวคิดและทฤษฏี ท่ีใชในการศึกษา 

กระบวนการตัดสินใจ (Decision) 

 กระบวนการตัดสินใจ เปนกระบวนการแนวทางที่ทําใหเราสามารถเขาใจถึงรูปแบบทาง

ความคิดและพฤติกรรมของผูคนในสังคมได อยางเชนในเรื่องของการบริโภค ก็เปนสิ่งที่ในสมัยปจจุบันผูคน

ตางมีชองทาง และความคิดในการตัดสินเพื่อการบริโภคสูชีวิตประจําวันของพวกเขา กระบวนการตัดสินใจ

จึงเปนกระบวนการที่ทําใหเราเห็นถึงเรื่องราวของคนในสังคมที่เกิดการตัดสินใจในการบริโภคสิ่งเหลาน้ัน 

โดยกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค แบงไดเปน 5 ข้ันตอน ดังน้ี 
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 1.กระบวนการของความตองการหรือการรับรูถึงปญหา คือ ข้ันตอนของการที่ผูบริโภคเห็นและ

รับรูถึงปญหาที่เกิดข้ึน ทําใหเกิดเปนความแตกตางของสาเหตุหรือปญหากับความตองการของตัวเองใน

ความเปนจริงที่เกิดข้ึนกับตัวเอง 

 2.การแสวงหาศึกษาขอมูล คือ ในขณะที่ผูบริโภครับรูถึงปญหาที่เกิดข้ึน ก็จะมีการศึกษา 

แสวงหาขอมูลกอนการบริโภคในรูปแบบตางๆ จากแหลงตางๆ โดยที่การบริโภคหากเปนสิ่งที่ผูบริโภค

คุนเคยมากอน ก็จะใชประสบการณตางๆจากที่เคย เพื่อมาใชในการตัดสินใจ หากเปนสิ่งใหมที่ไมคุนเคย

หรือมีประสบการณมากอน ก็จะตองมีการศึกษาหาขอมูลทางอื่นเพิ่มเติมกอนการบริโภค อาทิ  

 - แหลงของบุคคล เชน เพื่อน ญาติครอบครัว ที่มีประสบการณหรือเคยบริโภคมากอน 

 - แหลงสาธารณชน เชน องคกรเกี่ยวกับการบริโภคตางๆ จากรัฐและเอกชน สื่อมวลชน เปนตน 

 - แหลงพาณิชย เชน พนักงานที่ขาย การโฆษณา บรรจุภัณฑ ตัวแทนการจําหนาย เปนตน 

 - แหลงประสบการณสวนตัว เชน การที่ไดเคยใชงานจริง การไดทดลองสินคา เปนตน ซึ่ง

ผูบริโภค ก็จะมีระดับของการใหความสําคัญกับการบริโภคที่ตางกันออกไปดวย น้ันคือถาสินคาที่ผูบริโภคให

ความสําคัญมากก็จะมีการแสวงหาขอมูลที่ละเอียดหรือใสใจในการบริโภคมากกวาสินคาในระดับที่ผูบริโภค

ใหความสําคัญนอยกวา 

 3.การประเมินทางเลือก ในข้ันตอนน้ีเปนการที่ผูบริโภคมาคิดพิจารณาถึงประโยชนรวมทั้งขอดี

และขอเสีย ในแตละรูปแบบทางเลือกในการบริโภค โดยการประเมินตอการบริโภคน้ัน จะมีปจจัยจากเรื่อง

ทางภายในของผูบริโภคเกี่ยวของ อาทิ ความรูสึก ทัศนคติ บุคลิกภาพ การเรียนรู เปนตน หรือปจจัยจาก

ทางภายนอก อาทิ กลุมทางสังคม หรือวัฒนธรรม เปนตน โดยปจจัยทั้งหมดน้ีถูกหลอหลอมสรางมาจนเกิด

เปนความเช่ือและความรูที่ไดรับมาตลอดของผูบริโภค อันทําใหผูบริโภคแตละคน มีแรงจูงใจและความ

ตองการในการบริโภคที่แตกตางกันไป 

 4.การตัดสินใจบริโภค เปนข้ันตอนที่หลังจากมีการประเมิน การแสวงหาความรูมาแลว ทําให

เกิดผลในการที่จะตัดสินใจและเริ่มที่จะบริโภค เพื่อมาตอบสนองความตองการของตัวเอง โดยในชวง

ข้ันตอนน้ี จะมีเรื่องของเวลาเขามาเกี่ยวของกับการบริโภค อาทิ ผูบริโภคอาจมีความลาชา เน่ืองจากสิ่งที่จะ

บริโภคน้ันใหม อันทําใหคิดถึงเรื่องความเสี่ยงตางๆ หรือการคิดถึงวาเมื่อบริโภคแลวเขากับตนเองหรือไม 

หรือเพราะเปนการบริโภคที่ใชจํานวนเงินที่สูง เปนตน 
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 5.พฤติกรรมหลังการบริโภค โดยหลังจากที่ผูบริโภคไดมีการใชงานหรือมีประสบการณตอสินคา

เหลาน้ันแลว ผูบริโภคก็จะมีการพิจารณาประเมินอีกครั้ง วาการที่เมื่อบริโภคแลวมีความพึงพอใจหรือไม 

ตอบความตองการของตัวเองไดดีแคไหน โดยถามีความพึงพอใจก็จะมีการตัดสินใจบริโภคซ้ําหรือมีการซื้อ

ตอไป หรือเมื่อบริโภคแลวไมพึงพอใจตามที่ตองการ ก็อาจไมมีการบริโภคซ้ําอีก และจะเขาสูกระบวนการ

ตัดสินใจอีก ผานการบริโภคที่ตัวเองพึงพอใจที่สุด (Kotler & Keller อางใน นํ้าผึ้ง ไขวพันธุ, 2556) 

 ซึ่งแนวคิดเรื่องกระบวนการตัดสินใจ จะใชเปนแนวทางในการเปนกรอบคิดในการทําสนามเพื่อ

ศึกษาเรื่องราวของการใชนํ้าหอมแบรนดเนมในชีวิตของคนวัยทํางานในสังคม เสมือนการทําหนาที่เปน

เครื่องมือในการทํางานในการเลาเรื่องอธิบายข้ันตอนรูปแบบของระบบการบริโภครวมถึงความคิดความรูสกึ

ของตัวผูบริโภค ในการใชนํ้าหอมในชีวิตประจําวันของคนวัยทํางาน ที่สะทอนออกมาเปนเรื่องราวที่ทําให

เห็นวาการบริโภคนํ้าหอม มีความหมายและคุณคา ที่ผูบริโภคน้ันเล็งเห็นและคํานึงถึงความสําคัญในการใช

นํ้าหอมแบรนดเนม 

 

การบริโภคความหมายเชิงสัญญะ (Consumption of Sign) 

 ในปจจุบันความหมายนัยยะแฝงที่ซอนเรนจากการบริโภคสินคาหรือวัตถุทางวัฒนธรรม ไมไดมี

เพียงฐานะหนาที่ในการใหประโยชนเพียงแคเรื่องพื้นฐานทั่วไปของการใชชีวิตประจําวันของมนุษยเพียง

อยางเดียว แตเรื่องวัตถุสินคาทางวัฒนธรรมหรือสินคาสัญญะเหลาน้ัน ไดถูกใหความหมายทางคุณคาเขาไป

มีสวนที่สัมพันธกับชีวิตระบบทางความคิดของมนุษยในสังคม ที่มีผลตอคุณคาความหมายทางดานจิตใจ 

เพื่อทําใหตนเองมีอิสระจากการเลือกใชเลือกบริโภค และรวมไปถึงการที่จะเกิดการสรางความแตกตางที่ไม

เหมือนใครในสังคมใหกับตัวเอง รวมถึงเพื่อตอบสนองตอความตองการของตนเองผานการบริโภค 

  การที่สังคมยุคสมัยใหมน้ีเต็มไปดวยเรื่องราวของการบริโภคสัญญะและความหมายตอคุณคา

ทางดานจิตใจและการคํานึงถึงความชอบของตนเอง ตอการบริโภคของคนในปจจุบัน โดยที่มนุษยในสังคม

ในโลกปจจุบัน อยูทามกลางสิ่งที่เต็มไปดวยเรื่องของความหมายแหงคุณคาตางๆ ที่สรางในเรื่องของคานิยม

ที่เปนสัญญะใหกับมนุษยไดบริโภคอยางไมสิ้นสุด ซึ่งรูปธรรมที่เห็นเดนชัดในสังคมปจจุบัน คือ เรื่องในทาง

สุนทรียศาตร ศิลปะ ระบบแฟช่ันแหงการออกแบบดีไซน รวมถึงเรื่องของความนิยมของผูคนที่อยูในสังคม

เปนตัวกําหนด ที่ก็สามารถเกิดเปนปรากฏการณความนิยม ที่ปจจุบันจะพบเห็นในลักษณะเหมือนคลื่น

กระแสนิยม ในกลุมคนที่มีความคิดความชอบ อันทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวาการตามกระแสทางสังคมที่ไมเคย
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หยุดน่ิงในโลกที่เต็มไปดวยความสรางสรรค นวัตกรรมการออกแบบสิ่งใหมๆและความเปนพลวัตในสังคม 

และยังรวมไปถึงเรื่องของอํานาจการครอบงํา เปนสิ่งที่ถูกผลิตออกมาทําใหคนในสังคมยุคสมัยน้ีบริโภค

อยางไมมีที่สิ้นสุด (สิริพร สมบูรณบูรณะ, 2538) ความต้ังใจของการบริโภคและการเลือกซื้อ จึงไมใชแคการ

เลือกซื้อหรือบริโภคเชิงสัญญะเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตเปนการรวมไปถึง เรื่องของการที่ไดรูสึกมีความสุข

ใจ เพลิดเพลินกับคุณคาในความหมายแหงการบริโภคตางๆ และเปาหมายของการบริโภค ก็ไปตอบสนอง

และสอดคลองตอเรื่องทางดานของความตองการในการสรางการตระหนักรู กระบวนการตัดสินใจ อารมณ 

ความรูสึกผานระบบภายในความคิดและความรูสึก ความตองการของตัวเองข้ึนมา เพื่อบอกวาเราเปน

อยางไร เหมือนหรือแตกตางจากคนอื่นอยางไร ทําใหเกิดเรื่องของเรื่องราวความหมายจากการบริโภคของ

คนในสังคม (กาญจนา แกวเทพ, 2541) ซึ่งความหมายสัญญะ จะเปนตัวที่ทําใหเห็นไดวามันมีอิทธิพลและ

พลังในการกําหนดรูปแบบของการบริโภค โดยแผนการบริโภคจะมีสองประการ คือ กระบวนการเลียนแบบ 

และกระบวนการในการสรางความแตกตาง 

1. การบริโภคเพื่อการเลียนแบบ (Imitation) หรือการบริโภคเพื่อใหเราเปนหรือเหมือนกับบุคคล

อื่นๆ ที่อยูในสังคมเดียวกับเรา ยกตัวอยางเชน คนเมืองกรุงในสังคม นิยมที่จะด่ืมกาแฟจากรานคาเฟอเม

ซอนหรือสตารบัคมากกวากาแฟที่ขายตามรานคาทั่วไป ทําใหเราดูมีความทันสมัยมากข้ึน 

2. การบริโภคเพื่อสรางความแตกตาง (Distinction) หรือการบริโภคเพื่อใหเราแตกตางจากบุคคล

อื่นๆ ในสังคม เชน หากเราด่ืมกาแฟจําพวกเอสเปสโซหรือคาปูชิโน ก็จะดูเปนคนมีระดับฐานะมากกวาคน

ทั่วไปที่สวนใหญกินกาแฟโอเลี้ยงตามรานคาทั่วไป (กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2551) 

 โดยในขณะที่เราใชหรือบริโภคสินคาความหมายเชิงสัญญะ เทากับวาตัวของเรากําลังเกิด

กระบวนการสรางความเหมือนและความแตกตางจากคนอื่น เชนเดียวกับในเรื่องของนํ้าหอมแบรดเนม ที่ได

กลายมาเปนเสมือนสินคาที่มากกวาการใชสอยธรรมดา แตรวมไปถึงมีความหมายในการแสดงใหเห็นวามี

เรื่องของความเปนสัญญะที่สะทอนกับสังคม ยกตัวอยางเชน ทําใหเราดูแตกตางไมเหมือนใคร ผานการ

เลือกใชเลือกบริโภค รวมถึงการที่แสดงใหเห็นเรื่องของการมีรสนิยม มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยจาก

การบริโภค มากกวาการใชวัตถุหรือสินคาที่ไมไดเปนของแบรนดเนมที่นําเขาหรือผลิตจากตางประเทศ เปน

ตน และรวมไปถึงการที่เราจะทําความเขาใจและเขาถึงกระบวนการในการใหความหมายและการบริโภค

สินคา ฌอง โบดริยารด (Jean Baudrillard) จึงไดมีการนําเสนอแนวคิดที่วาดวยเรื่องของตรรกะของการ

บริโภค ดวยเหตุที่ในโลกสมัยปจจุบัน ที่เขาสูยุคสมัยใหมแหงอุตสาหกรรมและทุนนิยม ทําใหเกิดเรื่องของ

สินคาทางวัฒนธรรม หรือสินคาที่มีความหมายสัญญะ ที่ปรากฏใหเห็นในสังคมที่เกี่ยวของกับการบริโภค
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ของผูคน ที่คนในสังคมมีความเกี่ยวของกับการเลือกบริโภคในชีวิตประจําวัน โดยแบงไดเปน 4 ระดับ

ดังตอไปน้ี 

1. ตรรกะของมูลคาการใชสอย (Use Value) หรือเรียกไดอีกอยางวา ตรรกะเชิงอรรถประโยชน 

หมายถึง ความสัมพันธที่มนุษยใชสอยกับสินคา โดยการเปนเครื่องมือเครื่องใช ที่มีหนาที่การใชประโยชน 

เพื่อตอบสนองความตองการทางกายภาพทั่วไป เชน การใชนํ้าหอมแบรนดเนม เพื่อเพิ่มความหอมดับกลิ่น

อันไมพึงประสงค 

2. ตรรกะของมูลคาการแลกเปลี่ยน (Exchange Value) หมายถึง การมองวาสินคาทางวัฒนธรรม

หรือสินคาสัญญะ บนฐานะของสินคาที่ตองมีการใชเงินในการแลกเปลี่ยน โดยราคาที่ถูกกําหนดข้ึน อันมีผล

มาจากแรงงานและกระบวนการที่ผลิตสินคาข้ึนมา เชน การสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ คาการโฆษณาใน

กระบวนการผลิต คาวัสดุในโรงงานและการวิจัยที่มีคุณภาพเช่ือถือได รวมถึงคาความคิดไอเดียทีท่างแบรนด

ตองใชทั้งสรรพยากรบุคคล ความรูจากการศึกษาคนควา กวาจะมาเปนนํ้าหอมแบรนดเนม ที่ออกเปนรุน

ตางๆใหบริโภค เปนตน 

3. ตรรกะของมูลคาการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ (Symbolic Exchange Value) หรือตรรกะของ

เชิงมูลคานามธรรม หมายถึง การบริโภคสินคาทางวัฒนธรรมหรือสินคาทางสัญญะ อยูบนฐานะของการเปน

สัญลักษณ ที่มีความหมายในตัวเอง โดยผนวกเขากับความหมายทางภายนอกที่ประกอบสรางที่หลากหลาย 

ผานกระบวนการตางๆ เชน ความเปนแบรนดเนมจากฝรั่งเศสหรือดินแดนประเทศทางตะวันตก หรือความ

เปนแบรนดสําหรับคนรวยมีเงินที่จะใช เปนตน ซึ่งนอกจากน้ียังเช่ือมโยงความสัมพันธกับผูอื่นได ใน

ความหมายการแลกเปลี่ยนกับผูอื่น เชน การใหเปนของขวัญ ของฝากหรือของที่ระลึก ในโอกาสตางๆ อยาง

ในงานแตงงาน งานรับปริญญา งานวันเกิด เปนตน เพื่อเปนการไดสานสัมพันธระหวางกัน โดยผานระบบ

สัญลักษณความหมายที่มีเรื่องของคุณคา 

4. ตรรกะมูลคาเชิงสัญญะ (Sign Value) หรือตรรกะของความแตกตาง หมายถึง เมื่อสินคาหรือ

วัตถุ ถูกแปรเปลี่ยนใหสินคาเพื่อการบริโภคเปนสัญญะ มีการเปรียบเทียบเรื่องของสัญญะกับสัญญะอื่นๆ ที่

มีอยูในสังคม เชน นํ้าหอมแบรนดเนม เปนแบรนดที่มีมูลคา มีความสวยงามเลิศหรู สวนนํ้าหอมทั่วไป เปน

สินคาที่ไมสวยงาม ใครๆ ก็ซื้อไดงายมีราคาถูก ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเกิดข้ึนเพื่อสรางเปนความแตกตางระหวางตัว

เราและบุคคลอื่นๆ ในดานการบริโภค อาจเปนการแสดงใหเห็นถึงเรื่องของระดับช้ันหรือรายไดของบคุคลใน

สังคม (กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2551) 
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 โดยในแนวคิดเรื่องการบริโภคเชิงสัญญะของความหมายและแบบแผนการบริโภคน้ี จะใชเปน

การบอกถึงความหมายคุณคาที่ไดนับจากการบริโภคของคนวัยทํางานที่ใช นํ้าหอมแบรนดเนมใน

ชีวิตประจําวันของคนวัยทํางานในสังคม  โดยสิ่งที่ไดจากการลงสนามสัมภาษณ สามารถสะทอนเรื่องราว

ความหมายคุณคาในการบริโภคและสอดคลองกับการที่ใชแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะเพื่อนํามาประยุกต

และใชในการศึกษาที่ทําใหงานในครั้งน้ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 นอกเหนือไปจากการทําความเขาใจและศึกษา เรื่องของแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของ เพื่อใหเขาใจใน

หัวขอในเรื่องของนํ้าหอมแบรนดเนม ที่เกี่ยวของกับความหมายของการบริโภค ไดชัดเจนครอบคลุมมากข้ึน 

ผูศึกษาจึงไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพิ่มเติม ทั้งวรรณกรรมที่สัมพันธกับแนวคิดเรื่องการบริโภค โดยที่

รวมถึง วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องของกลิ่นและวรรณกรรมที่มีความเกี่ยวของกับนํ้าหอมความหอม ซึ่ง

รายละเอียดมีดังน้ี 

 

วรรณกรรมวาดวยเรื่องของกลิ่น  

 ยุกติ มุกดาวิจิตร (2541) พิธีกรรมของกลิ่นกาย มีเน้ือหาที่พูดถึงเรื่องของรางกายของมนุษย ที่มี

การใชนํ้าหอมความหอม ที่สะทอนใหเห็นถึงการใชเรื่องของกลิ่นหอมสูรางกายของมนุษยในสังคม เปน

การศึกษาที่ช้ีใหเห็นกระบวนการในการจัดการตอรางกายตนเอง โดยการใชกลิ่น ที่มีลักษณะใกลเคียงกับ

พิธีกรรมแหงการชําระลางและพิธีกรรมแหงการเปลี่ยนผาน อันมีความสัมพันธกับมนุษยและวัฒนธรรมของ

แตละแหงหนอยางหลากหลาย ทําใหความหมายในการที่คนในสังคมใชเรื่องของกลิ่นจึงมีการใชประโยชนที่

มีความแตกตางกันออกไป โดยเรื่องของกลิ่นน้ียังสะทอนใหเห็นรูปแบบความหมายของวัฒนธรรมและคนใน

สังคมน้ันๆ ไดอีกดวย โดยยังกลาวถึงเรื่องของกลิ่นกับการรับรูทางการดม โดยผานเรื่องของการสื่อสาร

ความหมายจากสินคาและโฆษณาของนํ้าหอม ที่สะทอนเห็นถึงระบบทางมิติของสังคมวัฒนธรรมผาน

พิธีกรรมในการกําจัดและกระบวนการในการเปลี่ยนผาน โดยที่เรื่องของกลิ่นนํ้าหอม ไดถูกใหความหมาย

ผานมิติทางการสื่อสารผานการการรับรูของคนในสังคม ทําใหเกิดเรื่องของสภาวะทางความคิดอุดมคติทาง

สังคมในดานการตลาด ตัวสินคาและการโฆษณา ซึ่งไดถูกแทนที่เติมเต็มสวนที่ขาดของชองวางระหวาง

ตัวตนกับรางกายดวยกลิ่นนํ้าหอม โดยเน้ือหาไดนําเสนอในเรือ่งของความหมายในเชิงที่ชวยเสริมสรางเติม
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เต็มความคิดมโนทัศนในอุดมคติ ที่สังคมและวัฒนธรรมของผูบริโภคน้ันไมมีหรือเปนจุดดอย โดยความ

ตองการที่แทจริงของการสรางความหมายที่เกิดข้ึนน้ัน ก็เพื่อทําใหผูบริโภคแยกตัวเองจากรางกาย และชัก

จูงคนใหมาสนใจในการใชสินคาประเภทนํ้าหอมมากข้ึนเพื่อเติมเต็มชีวิตและปกปองตัวเองทางดานที่กอเกิด

ความไมมั่นใจของผูบริโภค โดยเรื่องของกลิ่นแตละสังคมและวัฒนธรรมก็มีกลิ่นที่นาพึงพอใจอยู รวมถึงมี

กลิ่นที่ไมพึงประสงคอยูดวยกันในสังคม ผานการรับรูความเขาใจของแตละสังคม ทําใหเรื่องของสินคา

นํ้าหอม เมื่อเขามาสูสังคมมนุษยแลว นํ้าหอมก็ไดสรางกลิ่นผานความหมายในการสื่อวาเปนกลิ่นที่มีนาใช

นาสนใจ อันทําใหเมื่อไดใชบริโภคแลวก็จะทําใหความคิดมโนทัศนทางอุดมคติถูกสรางข้ึน เสมือนเปนบุคคล

ที่พิเศษไดรับการยอมรับทางสังคม สรางภาพทางความคิดจากสิ่งที่ตองการ โดยเปนเหมือนพิธีกรรมแหงการ

เปลี่ยนผาน โดยการบริโภคนํ้าหอมน้ี อาจเทียบเคียงกับพิธีกรรมแหงการเปลี่ยนผาน โดยจะเปนการนํา

ผูบริโภคนํ้าหอมไปสูข้ันตอนตอไปในอีกสถานะหน่ึง คือ อยางแรก เปนการเปลี่ยนผานผูบริโภคไปสูเรือนราง

ในอุดมคติ อยางที่สอง เปนการนําผูบริโภคไปสูภาวะในอุดมคติ ในวัฒนธรรมในการบริโภค เรื่องของ

รางกายของมนุษย ถูกทําใหเปนเหมือนเปนสิ่งที่นําพาแหงความรื่นรมย ตอบสนองตอความตองการทาง

จิตใจความคิดภายในของผูบริโภค ที่ทั้งยังสัมพันธกับมูลคาในการแลกเปลี่ยนอีกดวย โดยสอดคลองกับสิ่งที่

เปนกระบวนการสินคาการตลาดของนํ้าหอม อาทิ โฆษณาตางๆ ไดสื่อความหมายออกมาสูสายตาของ

ผูบริโภคที่สัมพันธกับกลิ่นที่ตองรับรู การจัดการเรื่องของกลิ่นสูรางกายของตนเองดวยนํ้าหอม เปนการ

ชําระลางดับกลิ่นอันไมพึ่งประสงคเองของผูบริโภค และรวมถึงการสรางภาพมโนทัศนในอุดมคติที่ปรารถนา

ตามลักษณะเรือนรางหรือบุคลิกที่ตองการของผูบริโภคที่ผานการดมกลิ่นและการมองเห็นถึงคุณคา

ความหมายที่ไดเช่ือมโยงผูบริโภคยุคใหมกับนํ้าหอมเขาไวดวยกัน (ยุกติ มุกดาวิจิตร, 2541) 

 ซึ่งมีความสอดคลองกับงานเรื่องของความหอมจากสินคา ในดานธุรกิจที่เกี่ยวของกับเรื่องของกลิ่น

มีความสําคัญกับการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมในปจจุบัน โดยงานของ Constance Classen, David 

Howes, Anthony Synnott (1994) ในหนังสือ Aroma: The Cultural History of Smell ที่มีการ

กลาวถึงในเรื่องของกลิ่นหอมของสินคา ที่ปจจุบันในยุคสมัยใหมสินคาอยางนาฬิกาหรือกางเกงยีน ที่เหลา

ผูคนในสังคมบริโภคเพื่อเสริมสรางภาพลักษณและไลฟสไตลใหตนเองดูดี เชนเดียวกับเรื่องของนํ้าหอม 

แมวาเรื่องของกลิ่นหอมเปนสินคาที่มองไมเห็นเปนรูปธรรม แตปจจุบันกลยุทธทางการตลาดก็ทําใหเกิด

เรื่องของการสรางภาพลักษณในอุดมคติเกิดข้ึนออกมาเปนโฆษณา ที่ไดถูกถายทอดสูสายตาของเหลาคนที่

บริโภคในสังคมปจจุบัน กอใหเกิดเรื่องของความหมายที่บริโภคตามความตองการที่พึงพอใจ รวมถึงเรื่อง

ของกลิ่นที่มีความหอม ที่เหลาแบรนดเนมที่มีช่ือเสียงระดับโลก ไดสรางเปนเอกลักษณของสินคาประเภท

นํ้าหอมในรุนหรือย่ีหอช่ือดังในตลาดโลกน้ันๆเพื่อใหคนมาบริโภค รวมถึงยังสรางความมั่นใจในการบริโภค 
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และยังทําใหผูบริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลายในการใชกลิ่นนํ้าหอมที่เหมาะสมกับตนเองในระดับการ

ตอบสนองความตองการของความรูสึกของตัวเอง นํ้าหอมจึงเปนผลิตภัณฑที่มีเรื่องของกลิ่นและถูกสราง

ความหมายใหมีความหรูหรา สวยงามหรือสรางภาพในอุดมคติตามที่สังคมคาดหวังที่อยากเปน ทําใหเรื่อง

ของสินคาประเภทน้ีในกลุมประเทศโลกที่หน่ึงมีการผลิตและแพรกระจายสินคาไปสูประเทศโลกที่สามอีก

ดวย คือไดมีการนําผลิตภัณฑที่ทางแบรนดไดผลิต สงออกสูการตลาดที่ทําใหผูคนในสังคมประเทศเหลาน้ัน

เลือกบริโภค ซึ่งน้ันทําใหผูผลิตนํ้าหอมย่ีหอแบรนดตางๆวางกลยุทธในการตลาดอยางแยบยลผานการให

ความหมายพรอมกลิ่นสูสื่อตางๆ ในการสงเสริมเพื่อใหคนหันมาสนใจและซื้อใช แมวากลิ่นตางๆที่มีความ

หอมที่ไดรับการยอมรับกันอยางมากในสังคมของแบรนดหน่ึง แตก็ทําใหเรื่องของการแขงขันทางการตลาด

ของในอีกแบรนดก็สามารถผลิตกลิ่นหอมที่คลายกันไดภายใตช่ือทางการคาหรือสัญลักษณของตัวเอง ทําให

คนในสังคมไดมีการใชนํ้าหอม ซึ่งถือวาเปนสินคาวัตถุทางวัฒนธรรมรูปแบบหน่ึงในการจัดการกับเรื่องของ

กลิ่นตัว ที่รวมไปถึงการสรางความหมายและคุณคาใหเกิดข้ึนภายในใจของผูบริโภคตามความตองการ ใน

ปจจุบันเรื่องของความรูสึกการรับรูเรื่องของการดมกลิ่นในยุคหลังสมัยใหม เริ่มมีการปรากฏใหเห็นถึงเรื่อง

การบริโภคที่มีเรื่องของการลอกเลียนแบบและการทําออกมาใหเหมือนกับตนแบบที่คนนิยม ทําใหอํานาจ

พลังของสินคาประเภทน้ีผานการลอกเลียนแบบมีพลังในการทําใหคนหันมาใชสินคาเหลาน้ีเกิดเปน

ทางเลือกที่หลากหลายตามกําลังทรัพยหรือตามรสนิยมที่ตนเองชอบ โดยพลังในการขับเคลื่อนในยุคหลัง

สมัยใหมที่สําคัญก็คือ ระบบทุนนิยมและผูบริโภคในสังคมในปจจุบันที่หันมาใหความสําคัญและความใสใจ

เกี่ยวกับตัวเองดวยการเพิ่มกลิ่นหอมหรือเพื่อการกําจัดกลิ่นอันไมพึงประสงค ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะชวยเสริมให

คุณคาความนิยมใหกับโรงงานหรือแบรนดที่มีความเช่ียวชาญหรอืมีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน อันทําให

เกิดเรื่องของตําแหนงแหงที่ในสังคมที่สะทอนใหเห็นถึงการมีรสนิยมความช่ืนชอบเหมือนกันเกิดการ

รวมกลุมของคนที่มีความหรูหราทันสมัย  

 ในขณะเดียวกันยุคหลังสมัยใหมน้ี ทําใหเกิดการทํากลิ่นเลียนของจริงข้ึนมา เชนเดียวกับเรื่องของ

กลิ่นสังเคราะห ในปจจุบัน ที่เขามาแทนที่กลิ่นแบบตนฉบับด้ังเดิม จากโนตในสวนผสมของนํ้าหอม

บางอยาง ซึ่งในปจจุบันก็มีการสังเคราะหกลิ่นเหลาน้ันข้ึน และเรื่องของกลิ่นมีความสําคัญในการการใช

ประโยชนต้ังแตโบราณ นับต้ังแตเรื่องของกลิ่นสัมพันธกับเรื่องเวทยมนต อํานาจ เรื่องทางเพศ และการ

รักษาเยียวยา โดยรวมถึงเรื่องของกลิ่นหอมก็ไดเขามาในฐานะตัวแทนสินคาอยางนํ้าหอมในการจําหนาย

เรื่องของจินตนาการผานกลิ่นหอม รวมทั้งยังเปนเครื่องมือสินคาที่มีการจัดการและการสรางความหมายตอ

รางกายและจิตใจของผูบริโภคในปจจุบัน ทําใหเรื่องของกลิ่นที่ถูกผลิตข้ึนในสังคม อยางในสินคาประเภท

นํ้าหอม ความหอมไดเขามาเยายวนจมูกของเราใหเกิดการบริโภคเรื่องของความหมายและสิ่งที่เปน
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นามธรรมเชิงอุดมคติที่เติมเต็มชีวิตจิตใจของผูใชนํ้าหอมไดอยางไมมีที่สิ้นสุดในโลกสังคมปจจุบัน (Classen 

C. , Howes D. , Synnott A. , 1994) 

 จากวรรณกรรมในกลุมน้ี ทําใหเห็นวาเรื่องนํ้าหอมน้ันจะมาควบคูกับเรื่องของกลิ่นหอม ซึ่ง

ความสําคัญในเรื่องกลิ่นน้ี เปนสิ่งที่อยูในชีวิตประจําวันของมนุษย โดยเรื่องกลิ่นในนํ้าหอมมีความหมายที่

สัมพันธกับเรื่องราวของทางรางกายของตนเอง รวมถึงยังไปสัมพันธกับเรื่องราวของระบบทางสังคม ระบบ

ทางการตลาด เรื่องของรสนิยม และเรื่องความชอบของตัวตนที่ลวนสัมพันธกัน อันทําใหเห็นวานํ้าหอมน้ัน 

มิไดเปนเพียงผลิตภัณฑที่กําจัดกลิ่นเพียงอยางเดียว แตยังรวมไปถึงกลิ่นในนํ้าหอมไดสรางคุณคา

ความหมายใหแกผูที่บริโภคในสังคมน้ันได ทําใหนํ้าหอมนอกจากจะถูกใชเพื่อประโยชนในดานทางกายภาพ

แลว กลิ่นนํ้าหอมยังไดไปสรางความสุขคุณคาทางใจใหเกิดข้ึนกับผูบริโภคได  

 

วรรณกรรมวาดวยเรื่องของน้ําหอมเครื่องหอม  

มรกต กฤษณะวานิช (2533) เครื่องหอมไทย ไดกลาวถึงเรื่องของบทบาทหนาที่ของเครื่องหอม

ของไทยที่มีมาในอดีต มีการใชและไดรับความนิยมกันอยางมากมายในสังคมสมัยกอน ทั้งไมวาจะใชเพื่อ

ประโยชนในการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวของหรือใชเครื่องหอมในงานเทศกาลหรือประเพณีพิธีกรรมตางๆ ไมวา

จะเปนงานมงคล เชน งานแตงงาน งานสงกรานต งานข้ึนบานใหม หรืองานไมมงคล เชน พิธีในงานศพ เปน

ตน ซึ่งเรื่องราวของเครื่องหอมไทย ตางก็มีบทบาทสอดแทรกอยูในชีวิตประจําวันของผูคนในสมัยกอน 

อยางเชน ในการที่ผูนอยที่เด็กกวาเขาหาผูใหญ ก็จะตองมีการใสนํ้ามันตานีเพื่อใสผมหวีใหเรียบรอย หรือใน

สมัยกอนก็จะใชนํ้าปรุงไทย เพื่อคลายความรอนและเพิ่มความหอม จะเห็นไดวาเรื่องของการใชเครื่องหอม

ไทยในปจจุบัน เริ่มลดนอยลงไปทุกที รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของความนิยมของคนในสังคมยุคใหมจากการ

เขามาของสินคาที่ใหความหอมแบบใหมจากตางประเทศ ปจจุบันเรื่องของความสวยงามตามคานิยมของ

สังคมมีสวนทําใหคนในสังคมเกิดทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป และจากเรื่องของการบริโภคที่เอื้อตอการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของคนในสังคม ที่ในสมัยกอนเปนสังคมที่ไมรีบรอนเหมือนในสมัยปจจุบันน้ี โดยที่มีการ

สอบถามคนที่ขายผลิตภัณฑเครื่องหอมไทย ในรุนคนแกสูงอายุ พบวา เหลือนอยเต็มทีที่จะมีคนใช จะมีก็

เฉพาะคนรุนเกาบางคน รวมถึงการขาย ก็ขายไดนอยลง เพราะสมัยน้ีใชนํ้าหอมแบรนดเนมกัน ทําใหเรื่อง

ของเครื่องหอมไทย ไดถูกแทนที่ดวยนํ้าหอมความหอมแบบตะวันตก เพราะดวยความที่ไดเรื่องของการ

ประหยัดเวลาหาซื้องาย รวมถึงกลิ่นที่หอมที่มีหลากหลายและติดทนนานกวา โดยที่เรื่องของความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคมไทย ในความหมายการใชเครื่องหอมไทย ก็มีเด็กสมัยใหมมองวา เครื่องหอม
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แบบไทย จะไวใชในงานพิธีศพ เพราะมีกลิ่นหอมที่โบราณๆ หรือในนํ้าอบ พวกเขาเช่ือวาเอาไวใชกับศพ จะ

นํามาใชกับตัวเองก็ไมกลาใช หรือเอาไปใหผูใหญ ก็จะกลายเปนวาไปแชงพวกเขา น้ันจึงทําใหเด็กสมัยใหม

จึงหันไปใชนํ้าหอมแบรนดเนมแบบตะวันตก เพราะไดเสียงตอบรับดีจากคนรอบขาง ดูทันสมัย รวมถึงกลิ่น

หอมที่ติดทนนาน งานเขียนช้ินน้ีช้ีใหเห็นวาเครื่องหอมไทยสามารถ ทําใหเราเห็นถึงเรื่องของความ

เปลี่ยนแปลง ทั้งดานของบทบาท หนาที่ประโยชน รวมถึงคานิยมของความคิดคนในสังคมที่แปรเปลี่ยนไป 

จากการเขามาของวัฒนธรรมจากชาติฝงตะวันตกและทําใหเห็นวาคนในสังคมมีความไมหยุดน่ิงเปลีย่นแปลง

ไปตลอดเวลา ตามคานิยม รูปแบบทางความคิดและการแสวงหาสิ่งใหมเพื่อความทัดเทียมและตอบสนองใน

ความตองการที่ดีที่สุด (มรกต กฤษณะวานิช, 2533) 

 โดยเรื่องของนํ้าหอมในแงเรื่องที่จะตองมีการสื่อสารในการตลาดกับผูบริโภค จากในงานของ 

ทัศนีย บุนนาค (2545) หนังสือ น้ําหอมสุนทรียสื่อสารการตลาด โดยหนังสือเลมน้ี กลาวถึง นํ้าหอมแบ

รนดเนมที่มีอยูในปจจุบัน ที่เปนรูปแบบของทุนนิยมการแขงขันกันระหวางแบรนดในแตละแบรนด ของยุค

สังคมสมัยใหมน้ี โดยที่ผานการถายทําโฆษณาและการสรางภาพลักษณที่ทําใหสินคาอยางนํ้าหอมมีมูลคาดูดี

มีระดับ โดยที่ขามผานวัฒนธรรมตางๆ ทั่วโลกได โดยที่มีการกลาวถึงแนวความคิดในการบริโภค ที่บอกวา 

การบริโภคในปจจุบัน ไมไดต้ังอยูบนพื้นฐานแคเรื่องอรรถประโยชนหรือทฤษฎีความพึงพอใจเพียงเทาน้ัน 

หากแตยังมีเรื่องของการสรางคุณคาและความหมายใหแกวัตถุหรือสินคาอีกดวย ในลักษณะการบริโภค

มูลคาจากสัญลักษณของการสื่อสารความหมาย ผนวกเขากับการสรางความแตกตางใหกับคนบริโภค ซึ่งใน

ระบบทุนนิยมในปจจุบัน เปนการตอบสนองตอความตองการของมนุษย จากวัฒนธรรมการผลิตผานวาท

กรรมที่สรางข้ึนในทางการสื่อสาร การสรางภาพในการแสวงหาความสุขและไดมาครอบครองจากการ

บริโภคทําใหดูนาเช่ือถือมีระดับ ผานสื่อภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ในการโฆษณาสินคาในสังคม อีกทั้งยังพูด

ถึงเรื่องกลิ่น วากลิ่นน้ันสามารถสรางสัมพันธกับประสบการณที่เกิดข้ึนในชีวิตของเรา คือเสมือนวากลิ่นมี

การจดบันทึกความทรงจําในชวงเวลาเหลาน้ัน โดยกลิ่นนํ้าหอมแบรนดเนมที่ถูกสรางข้ึน มีการทําโดยนัก

ปรุงนํ้าหอม เปนศาสตรทางศิลปะที่ตองอาศัยความละเมียดละมัย ในการผสมผสานกลิ่นตางๆ ที่มีความ

แตกตางหลากหลาย เขาไวดวยกันอยางละมุนลงตัว มีทั้งกลุมที่เปนดอกไม เครื่องเทศ ผลไม กลิ่นสมุนไพร 

กลิ่นไมตางๆ เปนตน ในยุโรปกับการทํานํ้าหอมชวงแรกมีการกอต้ังเปนเพียงรานหัตถกรรมข้ันสูงจากภูมิ

ปญญาทองถ่ิน แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป จากเปนเพียงราน ก็ไดกลายมาสูความเปนอุตสาหกรรม ที่มี

ออกมาอยางมากมายใหคนในโลก ไดเลือกสรรนิยมบริโภคตางๆ ปจจุบันนํ้าหอมแบรนดเนมมีการแขงขันกนั

สูงในตลาดนํ้าหอม แตละแบรนดตองกระตุนยอดขายและสรางความหมายใหกับสินคาที่จะสื่อสารกับคน

บริโภค สิ่งที่สําคัญเลยก็คือ เรื่องของการทําโฆษณา โดยที่เรื่องของการทําจะประกอบไปดวย การจัด
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โครงสรางภาพ การวางผังงานโฆษณา ภาพตางๆ ในการจัดเปนภาษาภาพ การออกแบบขวดนํ้าหอมและ

บรรจุภัณฑ ภาษาอักษร คําพูด รวมถึงขอความที่ตองการสื่อกับคนบริโภค เทคนิคในการวิเคราะหงาน การ

ถอดรหัสจากโฆษณานํ้าหอม ในการสื่อความหมายในการบริโภคตอคนที่ใชนํ้าหอมในปจจุบัน กอใหเกิดเปน

ความหลากหลายในความตองการของตนเองผานการบริโภค (ทัศนีย บุนนาค, 2545) 

 รวมถึงเรื่องราวของนํ้าหอมก็จะตองมีการสกัดมาจากพืชพรรณ เกิดเปนหัวนํ้าหอม ที่สามารถ

นํามาใชประโยชนเกิดกับมนุษย ด่ังในงานของ อรชร เอกภาพสากล (2547) มหัศจรรยน้ํามันหอมระเหย 

โดยที่มีเน้ือหาในการสะทอนใหเห็นถึงประโยชนจากการใชความหอม ที่สังคมในปจจุบันมนุษยตองใชชีวิตที่

มีความเรงดวนและพบเจอกับสถานการณรูปแบบตางๆ ที่ตองรับมือและจัดการ ทําใหในปจจุบันเรื่องของ

ความหอมก็ไดเกิดข้ึนเพื่อสรางสมดุลและการบําบัดใหกับชีวิต หรือที่เรียกวา อโรมาเธอราพีจากธรรมชาติ 

(Aromatherapy) โดยที่บอกถึงความเปนมาที่มนุษยใชความหอม เพื่อใชเปนประโยชนมาต้ังแต 5,000 ป

กอน โดยมนุษยใชความหอมในการประกอบพิธีกรรมสําคัญๆ ในวิถีชีวิตในสมัยโบราณ โดยในเรื่องของ

ศาสตรบําบัดอโรมาเธอราพี เกิดข้ึนโดยนายเรอเน โมริซ กัตเตอฟอสเซ ในป ค.ศ.1928 ในขณะที่เขาไดรับ

อุบัติเหตุไฟไหมลวกมือ โดยที่เอามือไปจุมลงในไหที่ใสนํ้ามันหอมลาเวนเดอร โดยเขาใจวาเปนนํ้า ผล

ปรากฏวาแผลจากมือที่ไฟไหม ไมมีการติดเช้ือหรือการอักเสบ ทั้งยังทําใหแผลหายเร็ว โดยนับต้ังแตน้ันทํา

ใหเขาเริ่มสนใจคนควาประสิทธิภาพของนํ้ามันหอม นอกจากน้ียังมีการบอกถึงกวาจะมาเปนนํ้ามันหอม น้ัน

สามารถสกัดออกมาไดหลากวิธี อาทิ การสกัดดวยการกลั่น การสกัดดวยการบีบหรือค้ัน การสกัดดวยการ

หุงนํ้ามัน การสกัดดวยสารเคมี การดูดซับกลิ่นดวยไข รวมถึงมีการบอกวิธีสังเกตเพื่อเลือกซื้อ เชน การเลือก

จากรานที่เช่ือถือได พิสูจนดวยการดม การดูฉลาก ดูช่ือภาษาวิทยาศาสตรหรือละติน ประกอบกับการดู

แหลงที่มา ราคาและบรรจุภัณฑ และเรื่องของความหอมหนังสือยังไดบอกถึงเมื่อเราไดกลิ่นตางๆ สมองก็จะ

เก็บขอมูลเปนประสบการณชีวิต โดยที่ในแตละบุคคลจะมีประสบการณจากกลิ่นที่แตกตางกัน กลิ่นความ

หอมในศาสตรของการบําบัดยังมีประโยชนตอรางกายอีกดวย ทั้งในระบบเรื่องของผิวพรรณ ระบบ

หมุนเวียนโลหิตกลามเน้ือขอตอตางๆ ระบบทางเดินหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถายสืบพันธุ และ

รวมถึงระบบประสาท จะเห็นวาเรื่องของความหอมศาสตรในการบําบัดเพื่อสุขภาพมีประโยชนตอรางกาย ที่

ในปจจุบันมนุษยสามารถเขาถึงความหอมในการบําบัดได ที่มีทั้งรานสปานวดเพื่อสุขภาพ หรือแมกระทั่ง

การขายผลิตภัณฑที่ใหความหอม ก็มีขายตามรานคาหางสรรพสินคาตางๆอีกดวย (อรชร เอกภาพสากล, 

2547) 
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 ซึ่งมีความสอดคลองกับงานของ นวลพรรณ พงศวุฒิ (2550) มหัศจรรยพืชสมุนไพรกับการปรุง

เครื่องหอมไทย โดยที่กลาวถึง ประวัติความเปนมาของนํ้าหอมในประเทศไทยวา ประเทศไทยในสมัยกอนมี

การทําเครื่องหอมและใชเครื่องหอมกัน ที่มีมาอยางยาวนาน ต้ังแตในสมัยของพอขุนรามคําแหงมหาราช 

หรือกวา 700 ปที่ผานมา ซึ่งรุงเรืองมากในสมัยของทาวศรีจุฬาลักษณ ที่เปนธิดาของพระศรีมโหสถ ที่ไดมี

การประดิษฐเครื่องหอมออกมาอยางมากในสมัยน้ัน โดยที่ในสมัยพระยาลิไท มีการใชเครื่องหอมหรือของ

หอมไวเพื่อเปนเครื่องบูชา โดยประกอบไปดวยธูปวาศชวาลา กระแจะจวงจันทร และนํ้ามันหอม โดยที่ธูป

หอมก็มาจากกรรมวิธีโดยการเผาเครื่องหอมนอกจากน้ียังมีเรื่องของนํ้าอบไทยอีกดวย ตอมาในชวงกรุงศรี

อยุธยาและชวงรัตนโกสินทรตอนตน ก็มีการพบวัตถุดิบการทําเครื่องหอม ที่ไทยไดมีช่ือเสียงในชวงน้ัน ก็คือ 

อําพันทอง จันทนเทศ และไมหอม อีกทั้งในสมัยรัชกาลที่ 4 ประเทศจากทางตะวันตกก็ตองมาสั่งซื้อนํ้ามัน

กระดังงาจากประเทศไทยและพมา เพื่อไปใชทําเครื่องหอม มีการพูดถึงเรื่องวิถีชีวิตในสมัยกอนวา คนไทย

เวลาอาบนํ้าก็จะตองมีการลอยดอกไมหรือมีการเหยาะนํ้าหอมลงไปในขณะอาบนํ้า เมื่ออาบนํ้าเสร็จก็มีการ

ประทินผิวดวยนํ้าอบและลงแปงที่ร่ําหอม หวีผมใหมันดวยนํ้ามันหอม สีปากดวยข้ีผึ้งหอม การแตงกาย 

ผานุงผาหม ตองผานการอบร่ําใหหอม รวมถึงที่นอนหมอนมุงตางๆ การใชเรื่องเครื่องหอมหรือนํ้าหอม ยัง

ปรากฏใหเห็นในอาหารการกิน คือมีการหุงขาวดวยนํ้าลอยดอกมะลิ อบขนมดวยเทียนอบ หรือลอยดอกไม

ไมหอมตางๆ ในการทําขนม รวมไปถึงในสมัยกอนชวงเทศกาลสําคัญๆ อยางสงกรานต หนุมๆ สาวๆ ตาง

แตงกายและใชนํ้าปรุงหอมประพรมอยางดี อีกทั้งในเวลาตอมาเครื่องหอมไทยโบราณเริ่มสูญหายและไม

เปนที่นิยมกันเหมือนแตกอน โลกสมัยใหมรับเอากระแสนํ้าหอมจากตางประเทศเริ่มเขามา และไดรับความ

นิยมสูงดวยวิถีชีวิตทีเ่ปลี่ยนไปไมละเมียดละไมเหมือนสมัยกอน ในปจจุบันก็ไดมีการฟนฟูการทําเครื่องหอม

ข้ึนมา จากกลุมอนุรักษจากแหลงตางๆ ที่ไดทําหนาที่ฟนฟูรักษาภูมิปญญาทางการทําเครื่องหอมนํ้าหอม

ไทยตางๆ ไวใหคนรุนหลังไดศึกษาเรียนรู และหนังสือก็ยังไดพูดถึงเรื่องของพืชพรรณ ดอกไมหรือพันธไม

ตางๆ ที่ใชในการทําเครื่องหอม ซึ่งรวมไปถึงการบอกเรื่องคุณประโยชนเครื่องหอมตางๆ เชน เครื่องหอม

เพื่อการประทินโฉม และเครื่องหอมเพื่อสุขภาพ (นวลพรรณ พงศวุฒิ, 2550) 

 จากวรรณกรรมในดานน้ี จะเปนการแสดงใหเห็นถึงเรื่องราวของนํ้าหอม ความเปนมาพัฒนาการ ที่

สะทอนใหเห็นวาเรื่องของความหอมนํ้าหอม อยูคูกับมนุษยมาอยางยาวนาน และรวมถึงวัฒนธรรมจาก

ชาวตางชาติก็เขามามีบทบาทตอสังคมไทย โดยที่ตัวของบุคคลและเรื่องราวทางสังคม ตางก็ใชเรื่องของ

นํ้าหอมเหลาน้ี ในดานที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตตางๆ ที่เปนการแสดงใหเห็นวามนุษยน้ันใหความสําคัญ
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กับเรื่องของนํ้าหอมอยูเสมอ จากในอดีตที่ยาวนาน ที่ใชประโยชนทั้งทางดานโดยตรงกับรางกาย รวมถึง

สะทอนทางดานภายในจิตใจและความคิด ที่ปรากฏใหเห็นเปนความเช่ือหรือความช่ืนชอบสนใจทั้งของ

ตัวเองและคนอื่นๆในสังคม ซึ่งทําใหเห็นวาในเรื่องราวของนํ้าหอมแบรนดเนมในสังคม ก็มีรูปแบบที่มีความ

เปนพลวัตตามยุคตามสมัยที่เจริญกาวหนาอยางไมหยุดน่ิง 

 

วรรณกรรมวาดวยเรื่องของการบริโภค 

 ศรินธร รัตนเจริญขจร (2544) รานกาแฟความหมายในวัฒนธรรมไทยยุคบริโภคนิยม ไดศึกษาถึง 

เรื่องของกาแฟ ที่ในปจจุบันคนในสังคมไทยไดใหความหมายและความสําคัญกับการบริโภคในลักษณะที่เกิด

เปนความนิยมข้ึนในสังคมไทย โดยกลาววาการเกิดลัทธิบริโภคนิยมเปนเสมือนศาสนาใหมในโลก โดยที่

สินคากาแฟเปรียบเหมือนวัตถุมงคลที่ตองขวนขวายเพื่อใหไดมา เหลาสาวกที่พูดถึงก็คือคนในสังคมที่ลุม

หลงคลั่งไคลในเรื่องการบริโภค ตางก็ศรัทธาช่ืนชมนิยมในสินคาหรือกาแฟที่ตนเองชอบ โดยที่ในการบริโภค

กาแฟเพื่อเปนการแสดงความหมายนัยยะที่ซอนเลนบางอยางออกมา เชน การมีรสนิยม ความหรูหรา 

อํานาจ รวมถึงความทันสมัย โดยสินคาที่มีนัยยะแฝงที่เกิดข้ึนในสังคมเปนการสะทอนใหคนอื่นเห็นวาเรา

เปนอยางไร เหมือนหรือตางจากคนอื่นอยางไร โดยเสมือนการใชการบริโภคกาแฟมาเพื่อเปนเครื่องมือใน

การแสดงอัตลักษณตัวตนข้ึนมา สังคมไทยเปนสังคมที่มีลักษณะตอบรับกับเรื่องของโลกาภิวัตนไดเปนอยาง

ดี จากวัฒนธรรมของชาวตางชาติและไดเกิดการปะทะกันของวัฒนธรรมทองถ่ิน กลาวคือการที่วัฒนธรรม

แบบตะวันตกเขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมของคนไทย โดยที่คนในสังคมตางก็ไดเขาสูชวงเวลาที่การ

บริโภคเขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันมากข้ึน โดยที่สินคาไมไดเพียงตอบสนองตอทางดานกายภาพ แต

ปจจุบันมีความตอบสนองตอเรื่องของทางความคิดและจิตใจอีกดวย ที่มีความเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา 

โดยในปจจุบัน วัฒนธรรมการด่ืมกาแฟและรานกาแฟ ในสังคมเมืองในยุคบริโภคนิยมเกิดธุรกิจรานกาแฟ

ตางๆมากมาย เพื่อตอบสนองความตองการของคนยุคใหมที่มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกาแฟที่นิยมคือ

การแฟสัญชาติอเมริกัน สตารบัคส ที่นาจับตามองที่สุดเพราะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ ที่เนนเรื่องของ

การสรางสัญญะความหมาย ใหกับกาแฟและราน มีกลยุทธวิธีการทางการตลาดตางๆ มาใช เพื่อทําใหเกิด

การรูจักที่แพรหลายมากข้ึน รวมถึงการสรางภาพมายา การสรางความแตกตางจากกาแฟหรือรานอื่นๆ โดย

ลักษณะการสื่อสารสตารบัคส ก็คือ 

1. สรางความหมายใหพื้นที่รานกาแฟ ที่ไมใชบานหรือสถานที่นอกบานเชน ที่ทํางาน โรงเรียน 

เปนตน โดยสรางใหรานกาแฟเปนเสมือนพื้นที่ที่สามในสังคม 
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2. สรางใหตนเอง เปนผูเช่ียวชาญและรอบรู ในเรื่องของกาแฟ มีความพิถีพิถันในการปรุง รวมถึง

การสรางวัฒนธรรมการด่ืมกาแฟที่ดีมีรสนิยม เชน มีการจัดแบงประเภทกาแฟสายพันธตางๆ 

3. สรางข้ึนใหเปนสิ่งที่ดีเลิศที่สุดและมีความด้ังเดิม การตกแตงรานใหมีบรรยากาศที่ดี การรูจักใช

สิ่งยืนยันในความมีมาตรฐานของแบรนด รวมถึงสรางตํานานใหกับทางรานตนเอง เชน การเลาถึงนําเมล็ด

กาแฟมาจากแหลงปลูกที่ดีที่สุด 

4. สรางข้ึนเพื่อเปนเหมือนสัญลักษณในการแสดงใหเห็นถึงความเปนตะวันตก อเมริกาที่เลิศหรู ซึ่ง

ทําใหการดําเนินการทางการตลาดใชลักษณะของวัฒนธรรมแบบอเมริกันมาใช เชน การตอสู การอดทน

และพึ่งพาตนทําใหมีวันน้ี เปนตน 

5. ถูกสรางข้ึนเพื่อจัดใหเปนวัฒนธรรมของคนช้ันกลางถึงช้ันสูง ดวยการกําหนดราคาที่คอนขาง

แพง และรวมถึงพื้นที่ในรานเอื้อประโยชนตอกลุมคนที่เขามาจะตองเปนพวกคนมีฐานะ มีปญญาความรูใน

ระดับหน่ึง 

 นอกจากน้ีรานสตารบัคส เปนเสมือนพื้นที่ประกอบพิธีกรรม ที่อาจไมใชสิ่งที่เต็มไปดวยกลิ่นธูปหรอื

เทียนตามที่เขาใจกันในเรื่องของความเช่ือทางศาสนา แตเปนพิธีกรรมสมัยใหม ที่เต็มไปดวยกลิ่นอายของ

พิธีกรรมแหงการบริโภค กาแฟ และความรู ซึ่งจะรูสึกไดเวลาที่เขาไปที่รานแหงน้ี ประกอบกับการเลือกคน

ที่เขามาทํางานก็ตองมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ทําใหเราจะพบวารานสตารบัคส มีการบริการและ

บรรยากาศ ที่เปนความแตกตางไมเหมือนกับรานกาแฟอื่นๆ เปนลักษณะที่สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตสมัยใหม ที่

เต็มไปดวยผูคนที่มีความหลากหลายแตกตาง และมีเรื่องวัฒนธรรมแหงการบริโภค ที่ปจจุบันคนในสังคม

นิยมกันอยางมาก ตราบใดที่ระบบธุรกิจตางชาติผลิตสินคามวลชนมากมายตามความตองการที่ไมสิ้นสุด 

โดยที่เรื่องของอัตลักษณและการบริโภคก็เปนสวนหน่ึงในการดําเนินชีวิตตามทิศทางของตนเอง ชวยให

กําหนดการรับรูในตําแหนงแหงที่ของตนในสังคม (ศรินธร รัตนเจริญขจร, 2544) 

 และในงานที่วาดวยเรื่องของการเกิดกระแสนิยมคานิยมทางเรื่องของความคิดและการตัดสินใจ ที่

คนสมัยใหมหันมาดูแลรางกายเสริมความมั่นใจความงามใหกับตัวเองผานการบริโภคและการปรับเปลี่ยน

ตัวเองกันมากข้ึน อยางในงานของ อุนใจ เจียมบูรณะกุล (2549) เรื่องวาทกรรมความสวยและการ

ตอรองอัตลักษณวัฒนธรรมการบริโภค บทความพูดถึงความสวยของผูหญิงที่เปนสิ่งประกอบสรางทาง

สังคม จากการศึกษางานช้ินน้ีพบวา ผูหญิงวัยรุน ไมไดเปนเพียงคนที่ตองการการบริโภคสินคาเพื่อความ

สวยงามเพียงอยางเดียว แตรวมไปถึงพวกเขาไดเรียนรูซึมซับจากความสวยงามที่ในสังคมคาดหวังไวใน
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รูปแบบตางๆ ทั้งเรื่องของการใชอาหารเสริม การดูแลสุขภาพ การศัลยกรรมตามสมัยที่คนปจจุบันนิยม ทั้ง

เพื่อเปนการสรางอัตลักษณตัวตนของตัวเองข้ึนมา เพื่อใหสอดคลองกับคานิยมความงามที่ในสังคมเปนที่

นิยมยอมรับ โดยที่ความรูที่ไดรับมาจากการที่จะตองเปลี่ยนตัวเอง พวกเขาไดอานจากนิตยสารทาง

วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ โดยการเลือกผลิตภัณฑหรือการทําใหตนเองสวยอยางปลอดภัยและเหมาะสมกับ

ตัวเอง ในฐานะที่รูปรางหนาตาเปนทุนทางสังคม เพื่อใหชีวิตของพวกเขามีสถานภาพทางสังคมที่ดีข้ึน โดยที่

เน้ือหายังบอกถึงเรื่องความเปนจริง ในการสรางและรักษาความสวยงามของผูหญิง ไมใชเรื่องที่มีการถูก

ครอบงําจากสังคมที่ชายเปนใหญ แตเปนการที่ผูหญิงตองเสริมความสวยงาม น้ันเปนการที่ตอบสนองตอ

ความตองการของตนเองเพื่อความพอใจที่แตกตางหลากหลาย เพื่อเปนการบงบอกถึงอัตลักษณของตนเอง

ดวย โดยที่ภาพลักษณที่อยากใหตนเองเปนสวนหน่ึงมีผลมาจากการ การช่ืนชอบและตองการนํามาเปน

แบบอยาง โดยที่ตนแบบในอุดมคติ จะเปนกลุมคนที่มีช่ือเสียงในสังคม เชน ดารา ศิลปน นักรอง นางแบบ

ตางๆ โดยที่สิ่งสําคัญที่สุดน้ันคือ พวกเขาเหลาน้ันตองคิดวาตนแบบมีความสวยทางภาพลักษณที่ปรากฏให

เห็น เลยอยากที่จะเปนแบบน้ันบาง จากเรื่องของความสวยงาม อันทําใหเกิดสิ่งที่ตองการตามมาน้ันก็คือ

เรื่องของการมีรูปรางที่ดีตามคานิยมทางสังคม ที่วาความผอมคือความสวย โดยที่แตละคนมีเปาหมายที่

อยากจะผอมเหมือนกัน แตกระบวนการและวิธีการน้ันมีความแตกตางกัน โดยที่บางคนใชวิธีออกกําลังกาย 

และการลดอาหาร โดยที่สิ่งเหลาน้ีมาจากความรูจากหนังสือหรือนิตยสารเพื่อความงามและสุขภาพที่เช่ือถือ

ได โดยในการสรางภาพลักษณใหตนเองดูดี เปนสิ่งที่ตองใชเวลาและความอดทน บางคนเลือกวิธีที่ประหยัด

ในเรื่องของเวลา ก็คือเลือกการศัลยกรรม เพราะตองการความรวดเร็วและไมพึงพอใจในรูปรางรางกาย

ตนเอง นอกจากน้ียังมีเรื่องของการใชยาลดความอวน หรือการไปหาหมอคลินิก ที่ไมไดมาตรฐานและความ

ปลอดภัย ก็นําไปสูการที่ทําใหรางกายแยลง บางรายมีอาการสาหัส หรือย่ิงไปกวาน้ันคือถึงข้ันเสียชีวิต แต

อยางไรก็ตามเรื่องของการมีรูปราง หนาตา ผิวพรรณที่ดี ก็เปนเรื่องที่ใครๆ ก็ตองการในสังคมสมัยปจจุบัน 

เปนเสมือนการสรางอัตลักษณที่ดีใหกับตนเอง เพื่อเปนใบเบิกทางใหกับโอกาสตางๆ ในการทํางานประกอบ

อาชีพหรือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (อุนใจ เจียมบูรณะกุล, 2549) 

 เชนเดียวกับเรื่องของการบริโภคที่แตละคน ก็มีเหตุผล มีมุมมองที่แตกตางกันในการบริโภคเพื่อ

ตนเอง ดังที่เห็นไดจากงานศึกษาของ บุญอยู ขอพรประเสริฐ (มปป.) เรื่อง ขนม : ความหมายและวิถีการ

บริโภคของเด็ก ในงานการศึกษาน้ีศึกษาเด็ก ครูอาจารย ผูปกครอง โดยผานการสัมภาษณ ที่เปนงานวิจัย

ในเชิงคุณภาพ โดยขนมจัดเปนอาหารวางชนิดหน่ึงที่มีมาแตโบราณ ปกติแลวขนมมักจะมีรสชาติที่หวาน

และมัน ทําใหขนมกับเด็กเปนสิ่งที่คูกันมาอยางยาวนาน และกลายมาเปนสิ่งที่ช่ืนชอบของเด็ก รวมถึงผูใหญ

บางคนก็ชอบรับประทาน แตขนมก็เปนสิ่งที่ทําลายเรื่องของสุขภาพไดโดยที่สงผลในระยะยาว เชน การที่
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ฟนผุ การเกิดโรคอวน และตามมาดวยเรื่องของหัวใจและเบาหวาน โดยสิ่งเหลาน้ีสงผลใหเกิดการอยากรูถึง

รูปแบบการบริโภค ความหมายมุมมองของเด็กและผูใหญ วาคิดอยางไรกับขนมที่เด็กบริโภค โดยที่งานวิจัย

น้ีพบวาแหลงจัดจําหนายในโรงเรียนและบริเวณภายนอก เต็มไปดวยขนมและของกินมากมายใหเด็กได

เลือกรับประทาน เชน รานลูกช้ินไกทอด รานไอศกรีม รานขนมโตเกียว นอกจากน้ีก็ยังมีรานเซเวนอีเลฟเวน 

ใหเด็กไดเขาไปซื้อขนม นํ้าด่ืมอัดลม หลังเลิกเรียนอีกดวย นอกจากน้ีเรื่องของการใหความหมายของขนม 

พบวา ขนมเปนสิ่งที่อยูคูกันกับเด็ก เปนความหมายที่ผูกพันกันในเรื่องสัญญะ ขนมจึงเปนสิ่งที่ไมใชผลิต

เพียงการเปนของกิน และรวมถึงการมองวาขนมเปนอาหารวาง ซึ่งเปนลักษณะคูตรงขามกับอาหารมื้อหลัก 

มีรสชาติที่อรอย มีรสหวานมันกรอบ และยังพบวาขนมในมุมมองของเด็ก ก็มีทั้งมีประโยชนและไมมี

ประโยชน ทําใหคิดถึงการเช่ือมโยงในเรื่องของขอมูลทางโภชนาการจากการบริโภค มากกวาความอรอยที่

เกิดข้ึน โดยในผูใหญไดใหความหมายของขนม ในการเปนอาหารวางหรืออาหารที่ทานเลน มากกวาการมอง

วาสําหรับเด็กหรือผูใหญ ซึ่งก็ทําใหเห็นวาเด็กไดใหความหมายของขนมที่มีความลื่นไหลมากกวาตามความ

เขาใจของครูและผูปกครอง ในสวนเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคขนมในโรงเรียน พบวา เด็กมีการบริโภค

ขนม ชวงเวลา พักเชา พักบาย ชวงเที่ยง และหลังเลิกเรียน โดยรานที่เด็กเลือกบริโภคขนม มักจะเปนรานที่

ขายขนมแบบถุงและแบบกลอง มีการบริโภคขนมปง แพนเคก สวนรานผลไม มีเด็กซื้อนอยกวารานขนมที่

กลาวมา สวนในชวงเย็น เด็กมีการซื้อไสกรอก ลูกช้ิน ไกทอด รวมไปถึงเครื่องด่ืมตางๆ ตอมาก็เปนเรื่องของ 

สาเหตุที่ทําใหเลือกซื้อขนม โดยแบงใหเห็นไดดังน้ี 

1. ความชอบในรสชาติที่อรอย เปนสิ่งที่เด็กแตละคนมีรสนิยมความชอบไมเหมือนกัน แตสิ่งหน่ึง

ของขนมที่ทําใหเด็กชอบน้ัน คือ รสชาติที่หวานกรอบและมัน ซึ่งสงผลใหเด็กช่ืนชอบขนมในเรื่องรสชาติจาก

การรับรูของจมูกและลิ้น 

2. การมีของแถม ถือไดวาเปนกลยุทธทางการตลาดเรียกวา การสงเสริมการขาย เอาใจผูบริโภค

อยางเด็กๆ โดยเปนการแถม อาทิเชน สต๊ิกเกอร ของเลน ตัวการตูน เปนตน ซึ่งของแถมที่มาจากขนม ก็

เปนสิ่งที่จูงจอยางมากกับเด็กๆ ใหเลือกซื้อบริโภค 

3. การโฆษณา เปนอีกปจจัยหน่ึงในการที่เด็กจะเลือกซื้อมาบริโภค โดยผานการโฆษณาตาม

โทรทัศน โดยใชสื่อพวกตัวการตูน ยอดมนุษยฮีโร หรือดาราคนโปรดตางๆ มาเปนผูนําเสนอสินคา เปนอีก

รูปแบบที่มีอิทธิพลอยางมากในการเช้ือเชิญเด็กใหมาเลือกซื้อบริโภค 

4. การซื้อตามเพื่อน โดยการที่เด็กเห็นเพื่อนๆ คนอื่นกินรับประทาน ก็อยากมีอยากกินแบบคน

อื่นๆบาง รวมถึงมีการพูดคุยระหวางกันวาดีอยางไร อรอยอยางไร ในบรรดากลุมเพื่อนที่นิยมช่ืนชอบอยู  
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 จะเห็นไดวาเรื่องของขนมมีความหมายในเรื่องของทางสัญวิทยาจากมุมองของเด็ก เชน การมีการ

โฆษณาที่ใชตัวการตูน เด็กเลยมองและถอดรหัสวาขนมเปนของเด็ก หรือเด็กบางคนมองเห็นเรื่องของผัสสะ 

มองวารสชาติขนมไมเหมือนกับยา นํ้าด่ืม หรืออาหารจานหลักที่เคยกิน เปนตน อีกทั้งขนมยังสะทอนเห็น

ระบบความสัมพันธ คือ การเปนอาหารหลักกับอาหารวาง เปนลักษณะความหมายที่ตรงกันขาม ซึ่งทําให

เห็นมุมมองที่วาขนมเปนอาหารที่ไวทานเลน ตางจากอาหารหลักของมนุษย หรือในความหมายที่วาขนมกับ

เด็กเปนสิ่งที่อยูคูกัน ในการใหความหมายของความคิดจากเด็ก ซึ่งมองวาขนมตองคูกับเด็ก แตในความคิด

ผูใหญ มักมองวาขนมเปนอาหารวาง น้ันหมายความวาไมใชเพียงเด็กเทาน้ันที่กินขนมได แตผูใหญก็สามารถ

ทานขนมเปนอาหารวางไดเหมือนกัน (บุญอยู ขอพรประเสริฐ, มปป.) 

  ทั้งในการบริโภคเรื่องของสื่อตามนิตยสาร แผนโฆษณา ก็มีสวนในการทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อของ

ปจเจกบุคคลในการบริโภค เหมือนกับในงานการศึกษาของ เพ็ญพักตร ศิริไตรรัตน (2554) เรื่อง การ

บริโภคสัญญะในนิตยสารสตรีหัวนอก เน้ือหาพูดถึงการเลาเรื่องความเปนมาของนิตยสารกับผูหญิงไทย ที่

มีความสัมพันธมาอยางยาวนาน โดยนิตยสารจัดเปนสื่อสารมวลชนประเภทหน่ึง ที่ทําหนาที่เหมือนกระจก

เงาที่สะทอนและบันทึกภาพของสังคม มีเน้ือหาที่แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยสังคม ทั้งยังเปนสิ่งที่คอยแนะนํา

เรื่องของการใชชีวิต แฟช่ันการแตงกาย ดูแลตัวเองของผูหญิงยุคสมัยปจจุบันมากข้ึน โดยที่นิตยสารหัวนอก

เปนนิตยสารที่มีการรวมมือกันของบริษัทในไทยและบริษัทแมที่อยูในตางประเทศ โดยเน้ือหาในเลมก็จะมี

การแปลมาบาง มีหัวขอที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตประจําวันของผูหญิงอยูมากมาย อาทิ เสื้อผาแฟช่ัน การ

แตงหนา เครื่องสําอาง งานฝมือ เรื่องทางเพศ และการดูดวงพยากรณตามราศี เปนตน โดยมีปกหนาของ

นิตยสาร ที่ใชเหลานางแบบ หรือดารา ศิลปนตางๆ ที่สะทอนใหเห็นภาพ ของความเปนผูหญิงยุคใหม ที่มี

ความรูความคิด มีความมั่นใจ และทันสมัย เปนตัวของตัวเอง โดยวัฒนธรรมแบบตะวันตกถูกเผยแพรใน

นิตยสารผานการรับรูอานของผูหญิงไทย ทําใหเปนเสมือนการเปดโลกกวางประสบการณใหมใหกับชีวิต 

และทําใหรูถึงความเคลื่อนไหวตางๆจากทั่วทุกมุมโลกผานนิตยสารสตรีหัวนอก โดยนิตยสารมีกระบวนการ

เปนสิ่งที่ทําหนาที่สื่อสารไปยังผูบริโภคอานน้ันคือผูรับสาร โดยที่ผูที่สรางสื่อก็คือกลุมคนทํานิตยสาร ที่

นิตยสารตางๆก็มีการแขงขันกัน เพื่อดึงดูดผูหญิงใหซื้อไปอาน โดยการที่พยายามสรางความแปลกใหม

แตกตางจากนิตยสารอื่นๆ อยูเสมอ ซึ่งสัญญะในนิตยสารยังสะทอนในเรื่องของการกําหนดวัฒนธรรม เชน 

รสนิยม คุณภาพของผูอาน อันจะเห็นไดวานอกจากผูผลิตนิตยสารจะผลิตเพื่อสื่อสารใหคนไดอานแลว ยัง



28 
 

 

ผลิตเรื่องของความหมายที่มีอยูในจิตใจสูผูบริโภคอานนิตยสารอีกดวย โดยที่พบวายังมีความหมายในเรื่อง

ของการบริโภคสัญญะจากผูอาน อันไดแก 

1. ผูอานกับความหมายคําวาแฟช่ัน โดยที่ผูอานนิตยสารสตรีหัวนอกใหความหมายวา การแตงตัว

ตามกระแสนิยม เพื่อใหตัวเองน้ันดูดีทันสมัย ดังน้ันอาจหมายถึงการที่ตองแตงกายตามที่นิตยสารสื่อได

แนะนํามา นับวานิตยสารมีอิทธิพลบทบาทตอการกําหนดเรื่องแฟช่ันของผูหญิงในสังคม 

2. การบริโภคความหมายผานความเปนตะวันตก โดยที่ทางนิตยสารมีการนํานางแบบ ดาราทาง

โลกตะวันตก มาข้ึนปกนําเสนอภาพลักษณ โดยไดมีการจัดแตงกายตามแฟช่ันฤดูกาลตางๆ โดยที่เน้ือหาขาง

ในนิตยสารก็ประกอบไปดวยเรื่องราวที่เกี่ยวของกับความเปนปจจุบันตามกระแสสังคมจากทางฝงของ

อเมริกา อังกฤษ หรือยุโรปตางๆ ซึ่งน้ันทําใหผูอานมีการตีความ ผานเน้ือหา รูปภาพ การแตงกายตางๆ ใน

นิตยสารวาแฟช่ันหรือความเปนตะวันตก ที่สะทอนใหเห็นผูหญิงยุคใหมตองมีความรู ความมั่นใจ และ

ทันสมัย 

3. การบริโภคความหมายผานการเปนผูหญิงยุคใหม โดยที่นิตยสารสตรีหัวนอกไดสรางความหมาย

และภาพลักษณของผูหญิงสมัยใหม ที่ตองมีความสวย ความทันสมัย ความมั่นใจ เปนตัวของตัวเอง โดย

ความหมายที่สื่อน้ันสงผลใหเกิดภาพลักษณทางจิตใจของผูอาน นอกจากน้ียังพบวาเรื่องราวที่มีความ

หลากหลายทันสมัยจากนิตยสาร ก็สามารถทําใหเปนเรื่องที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนหรือคนในสังคมได 

สิ่งตางๆ ในนิตยสารถูกหลอมรวมทําใหผูหญิงยุคใหมมีแรงกระตุน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหดูดี

และทันสมัยมากข้ึน (เพ็ญพักตร ศิริไตรรัตน, 2554) 

 สอดคลองกับงานที่การบริโภคน้ันมีความเช่ือมโยงกับเรื่องของกระแสความนิยม จากงานของ 

ชญาณ ลําเภา (2556) การศึกษาทัศนคติ การรับรู และพฤติกรรมการบริโภค ตามกระแสเกาหลีนิยม 

เปนการศึกษาถึงเรื่องของการที่คนในสังคมไทยมีการบริโภคกระแสนิยมเกี่ยวของกับเกาหลี ความสัมพันธ

ของของทัศนคติและปจจัยในการบริโภคสินคา โดยในปจจุบันกระแสนิยมความเปนเกาหลีไดแพรหลายมาก

ในสังคมไทย จากการมีเรื่องของสื่อชองทางตางๆ เชน จากหนังซีรียเกาหลี ศิลปนออกเพลงมิวสิควิดีโอ 

รวมถึงเรื่องของแฟช่ันการแตงกายและการดูแลตัวเองผานผลิตภัณฑความงามของเกาหลี โดยที่วัฒนธรรม

การบริโภคแบบเกาหลีตางๆ ที่ปรากฏในสังคมไทย มีลักษณะที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะ โดยที่สินคา

ไทยก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีการใหนิยามความเปนเกาหลีใสลงในสินคา ทําใหคนในสังคมไทยไดมีการ

รับรูและเกิดการบริโภคเพื่อใหเหมือนกับเพื่อนหรือคนอื่นๆในสังคม ตามความชอบของตนเอง จะเห็นไดวา

ตลาดของสินคาไทยมีการแขงขันที่สูงและสะทอนกระแสนิยมความเปนเกาหลีลงไปในสินคา ทําใหคน
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ผูบริโภคต่ืนตัว และอยากที่จะใชสินคาประเภทน้ันๆตอบสนองความตองการของตนเอง เชน รานอาหารปง

ยางแบบเกาหลี หรือละครหนังไทยที่มีกลิ่นอายแบบความเปนเกาหลีอยูในปจจุบัน เปนตน สิ่งเหลาน้ีทําให

ผูบริโภคไดรับประสบการณใหมๆ พรอมกับกระแสนิยมความชอบเกาหลี ซึ่งก็เปนสวนที่ทําใหเรื่องของการ

ตัดสินใจซื้อหรือบริโภคสินคาตางๆ อิงอยูกับความนิยมเกาหลีที่เกิดข้ึนในสังคม โดยที่ตัวแปรที่สําคัญก็คือ

คนรอบขางหรือเพื่อนที่มีสวนในการทําใหเกิดนิยมความเปนเกาหลี ทําใหตนเองน้ันไดรับการยอมรับและ

ความภาคภูมิใจ โดยที่ภาพลักษณจากตัวตนที่ถูกสรางข้ึนผานการบริโภคสินคาที่มีความเกี่ยวของกับเกาหลี 

โดยที่ผลการวิจัย พบวาความโดดเดนของวัฒนธรรมเกาหลี ที่ทําใหเขาถึงความตองการของผูบริโภค 

ประกอบดวย 4 ปจจัย อันไดแก  

1. การสรางภาพลักษณและบริการเชิงวัฒนธรรมแบบเกาหลี ทําใหผูบริโภคไดรับประสบการณ

ใหมอีกรูปแบบหน่ึง เชน การรับประทานอาหารในรานเกาหลี การทักทายตอนรับ หรือเมนูอาหารที่มี

มากมายใหเลือก 

2. การทําใหวัฒนธรรมแบบเกาหลีเปนสิ่งที่จําตองได ตอบสนองความตองการของผูบริโภค เชน 

ความสวยงาม ความหลอ เชน การบริโภคเรื่องของแฟช่ัน เสื้อผา การแตงกายตางๆ หรืออาหารแบบเกาหลี 

เปนสิ่งจําตองไดผูบริโภคไดความรูสึกราวกับอยูในสังคมเกาหลี 

3. การสรางกระแสเกาหลีที่ปกคลุมตลาดและมีระยะเวลาที่ตอเน่ือง คือ การเขามาของความเปน

เปนเกาหลี เจอไดทุกมุมเมืองในสังคม ไมวาจะเปนอาหาร เครื่องสําอาง หรือการแตงกาย รวมไปถึงไมวาจะ

มองไปทางไหนคุยกับใครก็รูจัก จนเรียกวาเปนวัฒนธรรมที่แพรหลายในสังคม 

4. การนําเสนอที่เฉพาะเจาะจงกลุมในการบริโภคแบบเกาหลี อาทิ ดานความบันเทิง เชน ดนตรี

เพลง หนังซีรียเกาหลี ดานสุขภาพความงาม เชน คลินิกการศัลยกรรม เครื่องสําอางบํารุงผิว ซึ่งจะเห็นไดวา

กระแสในตลาด เปนไปในทิศทางเดียวกันคือความนิยมเกาหลีที่เกิดข้ึนในสังคม (ชญาณ ลําเภา, 2556) 

 นอกจากน้ียังมีความสัมพันธกับเรื่องของความหมายตรรกะจากการบริโภค โดยในงานของ ชานนท 

ศิริธร (2558) การศึกษาการบริโภคสมารทโฟนของกลุมวัยรุนดวยทฤษฎีวิพากษ ศึกษาถึงเรื่องของ

ปจจุบันในโลกของสินคาและการบริการที่เต็มไปดวยระบบทุนนิยมเขามามีสวนเกี่ยวของกับการบริโภคของ

คนในสังคม เพื่อตอบสนองความตองการที่ไมสิ้นสุดและความสะดวกสบาย รวมถึงการบริโภคก็ยังสะทอนให

เห็นวิถีชีวิตของบุคคลผูน้ันอีกดวย ในปจจุบันเรื่องของสมารทโฟน เปนที่แพรหลายและใชกันมากข้ึนใน

วัยรุน เพราะสามารถใชงานไดหลากหลาย อาทิ การสงภาพ การสงขอความ หรือการใชงานผานแอพพริ
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เคช่ันตางๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งก็ตอบสนองความตองการในการเขาสังคมและวิถีชีวิตของวัยรุน

ทั่วไปในสังคมไดเปนอยางดี โดยผลที่ไดจากการวิจัย พบวามี 3 ประเด็นหลัก ที่สงผลตอการบริโภคของ

วัยรุน น้ันคือ  

1. ผลดานวัฒนธรรมวัยรุนทีส่งผลตอการสรางสรรคเทคโนโลยีสมารทโฟน กลาวคือ วัยรุนใหความ

สนใจและบริโภคกับคุณสมบัติลักษณะของสมารทโฟน ที่มีความเพรียวบาง นํ้าหนักเบา พกพาไดงาย หยิบ

จับถนัดมือ รวมถึงมีการใชสี การออกแบบที่หรูหราทันสมัย 

2. ผลดานตรรกะของการบริโภคสมารทโฟน กลาวคือ วัยรุนมีการใชประโยชนดานใชสอยจาก

สมารทโฟน อาทิ การดูหนัง ฟงเพลง เลนเกม รวมถึงการพูดคุยแบงปนเรื่องราวทางสื่อสังคมออนไลน โดย

พบอีกวาดานมูลคาการแลกเปลี่ยน คือ วัยรุนมีการขายโทรศัพทเกาแลกเปลี่ยนเปนเงิน เพื่อเปนทุนในการ

ซื้อรุนสมารทโฟนแบบใหมที่ดีกวาเดิม ในดานมูลคาการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณพบวา วัยรุนบางสวนใช

เวลาทํากิจกรรมที่เขารวม เพื่อไดรับสมารทโฟนมา บางสวนนิยมที่จะชอบซื้อสมารทโฟนเพื่อเปนของขวัญ

แกครอบครัว หรือในบางคนพบวาไดรับสมารทโฟนจากการทํางาน สวนในดานสุดทายเรื่องมูลคาเชิงสัญญะ 

พบวาวัยรุนชอบที่จะประดับตกแตงสมารทโฟนของตนเอง เพื่อความสวยงาม เชน มีสายคลองโทรศัพท

นารัก หรือการใสเคสติดฟลมกันรอยใหโทรศัพท ที่มีภาพวาดหรือลวดลายที่ตนเองชอบ เพื่อตองการสราง

เอกลักษณเฉพาะตนที่สวยงามและพึงพอใจ โดยรวมถึงการเลือกซื้อและบริโภคสมารทโฟนวัยรุนจะเลือกซือ้

ย่ีหอที่นาเช่ือถือ และเปนที่นิยมในสังคมอีกดวย 

3. ผลดานการขยายขีดความสามารถจากการบริโภคสมารทโฟน กลาวคือ วัยรุนมักใชสมารทโฟน 

เพื่อการติดตอพูดคุยสื่อสารระหวางกัน รวมถึงการใชเปนพื้นที่เปดประสบการณใหมๆ ผานแอพพริเคช่ันใน

มือถือ เชน การใชงานเว็บไซต การดูหนัง ฟงเพลง ติดตามกีฬา ดารานักรองตางๆ โดยสมารทโฟนเปนสิ่งที่

พวกเขาบริโภคแลวพึงพอใจ งายรวดเร็วตอการเขาถึง (ชานนท ศิริธร, 2558) 

 ในสวนของวรรณกรรมกลุมน้ี จะเปนการสะทอนใหเห็นวาการบริโภคในสมัยปจจุบัน มีเรื่องราวที่

เช่ือมโยงกับแบบแผนการตัดสินใจในการบริโภคและเรื่องของความหมายตรรกะในการบริโภคของปจเจกชน 

ในดานการเลือกใชเลือกบริโภค ที่มีความหมายที่ซอนอยูในรูปแบบของสินคาหรือการบริการในวิธีการทาง

การตลาดสมัยใหม ที่มุงเนนไปในเรื่องของการสรางเรื่องราวของคุณคา ความหมาย หรือสิ่งที่แบรนดย่ีหอ

ตางๆ ตองการที่จะสื่อและนําเสนอเรื่องราวของสินคาแบรนดน้ันๆ ที่สงผลตอทางดานจิตใจและความคิด

ตัดสินใจของผูบริโภค ซึ่งทําใหนํ้าหอมแบรนดเนมในปจจุบัน ไดถูกผูคนในสังคมยุคใหมในเฉพาะสังคมเมือง

ที่มีความเจริญในหลากหลายดาน ตางก็เลือกซื้อบริโภคกันเพิ่มมากข้ึนจากกระแสทางสังคมหรือการที่
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ตนเองน้ันเล็งเห็นประโยชนจากนํ้าหอมแบรนดเนม ที่มีเรื่องราวที่แตกตางหลากหลาย รวมถึงมีใหเลือกใช

ตามความช่ืนชอบและนิยมของตนเอง โดยที่นํ้าหอมแบรนดเนมสะทอนใหผูบริโภคเห็นในเรื่องของการมี

คุณคา ความหมาย ทีท่ําใหคนบริโภคเหลาน้ันเกิดเปนการบริโภคเพื่อสรางความพอใจใหกับตัวเองไมทางใด

ก็ทางหน่ึง  
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บทที่ 3 

เปดโลกของนํ้าหอม 

 เรื่องราวของนํ้าหอม เปนเรื่องราวที่มนุษยความผูกพันมาอยางยาวนาน ความหอมกลิ่นหอม ได

เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษย ในดานของการรับรูทางประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นรับกลิ่น 

ทําใหเรื่องของกลิ่นหอมนับต้ังแตโบราณกาล เปนสิ่งที่มนุษยมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ในการใชกลิ่นหอม

เพื่อกอใหเกิดเปนประโยชนตางๆ มากมาย ที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของผูคนในสังคมจากยุคสมัยที่ผานมาใน

อดีต เพื่อการตอบสนองตอความสุขความตองการของมนุษยเสมอมา ที่ในปจจุบันไดพัฒนาสูการเปน

นํ้าหอมแบรนดเนมที่มีขวดบรรจุภัณฑและองคความรูในการสรางนํ้าหอมออกมาในปจจุบัน 

 

ความเปนมาการเกิดขึ้นของน้ําหอม 

 เรื่องของนํ้าหอมความหอม ไดมีความเกี่ยวของกับบรรพบุรุษของมนุษย นับต้ังแตแรกเริ่มของสาย

วิวัฒนาการเผาพันธุของมนุษยในสมัยชวงกอนประวัติศาสตร ทั้งมนุษยก็ยังเริ่มเรียนรู รูจักการที่ใชเรื่องของ

การนํากลิ่นหอมที่มีอยูตามธรรมชาติ มาใชในการปรุงแตงกลิ่นรสชาติของอาหาร โดยการที่นํามาจากนํ้ามัน

จากพฤกษาตางๆ และเน้ือไมที่หาไดจากยุคสมัยเวลาน้ันนํามาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาหาร 

นับต้ังแตอดีตจนถึงปจจบุัน เรื่องของนํ้าหอมเปนเรื่องที่เกิดข้ึนมานานหลายพันป โดยนํ้าหอมถูกใชเปนสิ่งที่

เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของมนุษยในดานตางๆ ของชีวิต ในสมัยอียิปต ก็มีเรื่องของการใชกลิ่นนํ้าหอม โดยที่คน

อียิปต จะใชในพิธีการฝงศพและเพื่อเปนการบวงสรวงตอเทพเจาอียิปตตางๆ และอีกทั้งยังมีกระบวนการวิธี

ผลิตกลิ่นนํ้าหอม โดยการเผาและรมควันเพื่อใหกลิ่นหอมน้ันออกมา โดยผานการใชความรอน ที่เรียกวา คัฟ

ฟหรือกาฟ (Kuphi หรือ Kyphi) และมีเรื่องของการเก็บเรื่องของกลิ่นหอมนํ้าหอม ซึ่งทําจากวัสดุหินศิลาใน

รูปแบบที่มีความหลากหลายจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ถูกคนพบ (นวลพรรณ พงศวุฒิ, 2550) จนในสมัย

ตอมาวัฒนธรรมการใชนํ้าหอม ก็เริ่มแพรขยายไปในทั้งทวีป เอเชีย กรีก โรมัน โดยที่พวกผูคนในทวีปเหลาน้ี 

มีการใชนํ้าหอมเพื่อเกิดเปนประโยชน โดยในทวีปแถบอินเดีย มีการใชเพื่อการบําบัดรักษา ที่มีองคความรู

ศาสตรแหงการรักษา ที่เรียกวา อายุรเวท (Ayuraveda) คือ การรักษารางกายใหมีความสมดุล ในพื้นที่แถบ

ดินแดนของจีน มีการใชรวมกับศาสตรในการฝงเข็ม ทําใหเกิดการแพทยแผนจีนนับแตน้ันเปนตนมา  
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ในสมัยกรีก ก็มีการคิดการเก็บนํ้าหอมในภาชนะที่ทําจาก Alabaster หรือที่เรียกวาเศวตศิลา มีการใชการ

พนนํ้าหอมจากเบื้องบนในงานเลี้ยง โดยการใชนกพิราบสีขาว ที่ปกถูกชโลมไปดวยนํ้าหอมที่ทาไว เพื่อใน

เวลาที่นกพิราบสะบัดปกบินไปมา นํ้าหอมจะคอยๆ กระจายกลิ่นออกมา ทําใหเกิดกลิ่นหอม ในชวงยุคสมัย

ของโรมัน มีการพัฒนาเทคนิคในทําเครื่องแกวในลักษณะรูปแบบตางๆ ที่เกิดข้ึนมาจากการเปาแกว รวมถึง

เกิดโรงอาบนํ้ามากมาย ที่เมื่ออาบนํ้าเสร็จชาวโรมันจะนิยมใชนํ้าหอมประพรมตัว ในสมัยยุคของอาหรบัหรอื

ดินแดนในตะวันออกกลาง มีการใชนํ้าหอมที่ไดจากการสกัดไปผสมกับปูนขาว จากน้ันก็นําปูนขาวที่ผสมน้ี

ไปฉาบผนังตึกตางๆ ไมวาจะเปน สุเหรา (Mosque) หรือ พระราชวัง ทําใหทั่วเมืองและอาคารตางๆ เต็มไป

ดวยกลิ่นหอม ตอมาในสมัยชวงยุโรปยุคกลาง ชาวยุโรปยุคกลาง เช่ือวานํ้าหอมเปนสิ่งที่จะขับไลปศาจสิ่งช่ัว

รายตางๆ รวมถึงการชําระลางมลทิน สิ่งไมดีออกไป รวมถึงเพื่อปองกันโรคระบาด (อรชร เอกภาพสากล, 

2547) รวมถึงใชในพิธีกรรมทางความเช่ือตางๆ ที่มีความสําคัญ นอกเหนือไปจากเรื่องในการใชนํ้าหอม เปน

วัตถุที่ประทินผิวและการดับกลิ่น  

 อยางไรก็ตามเหตุการณที่สําคัญที่สุดที่สงผลใหนํ้าหอมเกิดเปนกลิ่นที่หลากหลาย อยูในชวง

ศตวรรษที่ 19 ซึ่งไดทําใหวงการของนํ้าหอมกาวเขาสู ยุคของอุตสาหกรรม ก็คือ มีการเกิดข้ึนของ

อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ (Organic Chemistry) ทําใหนักวิทยาศาสตร สามารถเขาถึงความรูเกี่ยวกับ

โมเลกุลของนํ้าหอม จนเกิดการสังเคราะหกลิ่นเลียนแบบข้ึน ทั้งน้ีทําใหมนุษย ไดมีอิสระทางความ

สรางสรรค อิสระทางการไรจํากัดในเรื่องของความคิดและรวมถึงจินตนาการของนักผลิตปรุงแตงนํ้าหอม ใน

การสรางสรรคผสมผสาน สวนประกอบตางๆ เกิดเปนนํ้าหอมแนวใหมๆ ไดมากข้ึนนอกเหนือจากการ

เลียนแบบจากวัตถุดิบกลิ่นจากธรรมชาติ ทําใหมนุษยในชวงยุคน้ี ไดสัมผัสกลิ่นนํ้าหอมในแบบตางๆ ไดมาก

ข้ึน จากแตเดิมที่สกัดไดเพียงจากทางธรรมชาติเทาน้ัน จากสิ่งเหลาน้ีที่ไดเกิดข้ึนมา ก็ไดสรางความ

เปลี่ยนแปลงใหนํ้าหอม ในชวงศตวรรษที่ 20 โดยเปลี่ยนรูปแบบ ใหเห็นไปในทางเชิงงานศิลปะ มากกวาจะ

เปนเพียงการผสมกลิ่นหอมไปตามธรรมชาติของนํ้าหอมเทาน้ัน การเกิดข้ึนในชวงโลกยุคสมัยใหมน้ี ทําให

เกิดอุตสาหกรรมโดยการใชเครื่องจักร และกอเกิดเปนโรงงานตางๆ มากมาย แตการเกิดข้ึนน้ันก็ไมไดทําให 

งานฝมือทางเรื่องของการทํานํ้าหอมที่มีมาอยางยาวนานและมีคุณภาพน้ันสูญหายไปได อีกทั้งสิ่งสําคัญที่สุด

ที่เกิดข้ึนในศตวรรษชวง 18 ที่สงผลมายังปจจุบันน้ี ก็คือ เรื่องของการพัฒนาขวดบรรจุภัณฑนํ้าหอม โดย

เริ่มแรกชวงป ค.ศ. 1870 นักประดิษฐที่ช่ือ Brillat Savarin ผูประดิษฐ Atomizer (เครื่องฉีดทําใหเปน

ละออง) ข้ึนในปน้ัน ทําใหสิ่งประดิษฐของเขาไดเปลี่ยนแปลงวิธีการใชนํ้าหอม เปนการสเปรย ลงบนเรือน
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รางของเราตราบจนทุกวันน้ี (Rajiv Sheth, 2015) ในเวลาตอมา ประเทศฝรั่งเศสก็ไดกลายเปนสวนหน่ึง

ของศูนยกลางในการผลิตนํ้าหอมที่ดีที่สุดประเทศหน่ึงในโลกตะวันตกและในยุโรป และรวมถึงการผลิต

เครื่องสําอางตางๆ มากมาย โดยการเพาะปลูกดอกไมหรือพฤกษาสายพันธตางๆ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการทํา

ผลิตภัณฑความงามและผลิตภัณฑจากธรรมชาติ และถือเปนสิ่งที่สําคัญมากในการทํานํ้าหอม โดยมีเมืองก

ราส (Grasse) ในประเทศฝรั่งเศส เปนเมืองที่มีความสําคัญ ในการสงผลผลิตของสวนประกอบตางๆ ที่ไดมา

จากพฤกษาทางธรรมชาติชนิดตางๆ และกลิ่นสังเคราะหจากในวิทยาการศาสตรทางเคมีสมัยใหม ในการทํา

นํ้าหอมที่ไดสงตอใหกับแบรนดหรือบริษัทที่มีช่ือเสียงในกรุงปารีสและทั่วโลก เพื่อผลิตเปนนํ้าหอมแบรนด

เนมตางๆ เวลาตอมาการผลิตนํ้าหอม ก็ไดกลายเปนอุตสาหกรรมอันย่ิงใหญและสําคัญมากของประเทศ

ฝรั่งเศส ถึงขนานนามกันวาเปนเมืองประเทศแหงนํ้าหอม และเรื่องของอุตสาหกรรมการทํานํ้าหอมรวมถึง

ผลิตภัณฑนํ้าหอมช้ันนําที่มีช่ือเสียงน้ี ไดถูกแพรหลายออกไปในหลายประเทศในยุโรป รวมถึงประเทศ

อเมริกา ทําใหปจจุบันผูคนทั่วโลกก็เกิดการใชนํ้าหอมกันอยางแพรหลายมากย่ิงข้ึน (อรชร เอกภาพสากล, 

2547)  

 

เรื่องราวของน้ําหอมในสังคมไทย  

 สําหรับในประเทศไทยการเขามาของนํ้าหอมแบรนดเนมจากตางชาติ เขามาสูในประเทศไทยในชวง

เริ่มแรก มีมาต้ังแตในสมัยรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีการติดตอเจริญความสัมพันธ

กับชาวตางชาติมากข้ึน ซึ่งในดานของการติดตอทางเศรษฐกิจการคาขายเปนเรื่องที่สําคัญที่เกิดข้ันในชวง

สมัยน้ี กอใหเกิดเปนชาวตางชาติ ทั้งจากแถบภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และทางยุโรป ก็ไดเขามาเพื่อ

ทําการคาขายแลกเปลี่ยนกันในประเทศมากข้ึน รวมถึงการเกิดข้ึนของหางรานและสินคาตางๆ จาก

ชาวตางชาติ ที่เขามาในสังคมไทยเพิ่มมากข้ึน ทําใหเรื่องของสินคาที่ใหความหอมตางๆ รวมถึงสินคาอยาง

นํ้าหอม ก็ทําใหประชาชนในสังคมในสมัยน้ันเริ่มเขาถึง เรื่องของการซื้อการเขาถึงในการบริโภคนํ้าหอมได

งายมากข้ึนกวาแตเดิม โดยชวงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 นํ้าหอมที่เขามาในสังคมไทยในสมัยน้ัน ก็คือนํ้าหอม

ของแบรนด 4711 Eau De Cologne ที่กอต้ังโดย Johann Marie Farina มีความหมายวา สายธารแหง

โคโลญจน โดยที่เลข 4711 คือเลขที่บานของ Johann Marie Farina และ Cologne ก็คือช่ือแมนํ้าที่สําคัญ

ของเมืองโคโลญจน ประเทศเยอรมนี (อรัญญา มโนสรอย, 2533) โดยนํ้าหอมแบรนดน้ีมีการนําเขามาจาก

ตางประเทศสูในสังคมไทยและหลายแบรนดจากตางชาติอื่นๆ เริ่มหลั่งไหลตามเขามา ทําใหสังคมไทยในยุค

สมัยน้ันเรื่องของนํ้าหอมจากแบรนดเนมของตางชาติ ก็เริ่มมีบทบาทสําคัญกับคนไทยในสังคมมากข้ึน 
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โดยเฉพาะกลุมขาราชการ คนมีเงินในสังคมสมัยน้ัน ที่หันมาใชนํ้าหอมแบรนดเนมแทนการใชนํ้าอบนํ้าปรุง

แบบไทย ทําใหนํ้าอบนํ้าปรุงแบบไทย เริ่มไดรับความนิยมที่ลดลงจากการเขามาของนํ้าหอมแบรนดเนมจาก

ตางชาติ 

 นับต้ังแตสมัยน้ันเปนตนมา คนไทยในสังคมก็เริ่มมีการใชนํ้าหอมแบรนดเนมตางชาติกันมากข้ึน 

และไมตองเสียเวลาในการทําเครื่องหอมหรือนํ้าปรุงตางๆ แบบไทยเหมือนสมัยกอน ที่จะตองมีวิธีการและ

การจัดเตรียมตางๆ กวาจะไดใชผลิตภัณฑเพือ่ความหอม โดยที่นํ้าหอมฝรั่งที่เขามาไทย เพียงแคจายเงินก็

สามารถใชนํ้าหอมไดเลย ทําใหเรื่องของวัฒนธรรมแบบตะวันตก ทั้งในเรื่องของการแตงกายหรือการเขามา

ของสินคาตางๆ รวมถึงนํ้าหอม ก็ไดรับความนิยมที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งทําใหเรื่องราวบทบาทของเครื่องหอม

นํ้าหอมแบบไทยๆ ไดเริ่มจางหายไปในสังคมเพราะถูกแทนที่ดวยนํ้าหอมแบรนดเนมจากตางประเทศ โดยที่

ผูคนในสังคมเริ่มหันมาใชมาบริโภค ช่ืนชมนิยมความเปนตะวันตกที่แปลกใหม หรูหรา ทันสมัยกันมากข้ึน 

 

องคความรูท่ีเก่ียวของของน้ําหอมแบรนดเนม 

 นํ้าหอมในปจจุบัน มีการพัฒนาที่กาวหนาเปนอยางมาก ดวยการมีเรื่องของเครื่องมือและ

เทคโนโลยีตางที่ทันสมัย เกิดเปนนํ้าหอมที่มีอยางมากมายใหเลือกใชเลือกบริโภค มีหลากหลายกลิ่น

หลากหลายแบรนด ที่ไดสรางสรรคปรุงแตงข้ึนมา โดยแตละแบรนดก็มีการออกแบบทั้งเรื่องของขวดบรรจุ

ภัณฑและกลิ่นหอมชนิดตางๆ หรือเรื่องราวตางๆ ที่ทางแบรนดตองการจะถายทอดสื่อใหความรูสึกอารมณ

ตางๆ โดยที่ทั้งหมด เพื่อเปนสิ่งที่ประกอบการตัดสินใจและการเลือกใชของผูบริโภค ตามการดําเนินชีวิต

และการตอบสนองไดตรงใจของคนบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม โดยมีประเภทนํ้าหอมแบบตางๆ ดังน้ี 

1. นํ้าหอมประเภทที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล เปนนํ้าหอมที่จะพบไดมากที่สุดในนํ้าหอมแบรนด

เนมในสังคม นํ้าหอมประเภทน้ีจะมีสวนผสมของแอลกอฮอลตามปริมาณการผลิตแตละประเภท และก็จะ

แตกตางกันไปตามระดับความเขมขนของผูผลิตที่กําหนด ที่จะใหไดปริมาณสัดสวนพอเหมาะ โดยนํ้าหอม

ประเภทน้ีจะระเหยไดอยางรวดเร็ว เหลือทิ้งไวซึ่งกลิ่นหอมที่ติดอยูที่ผิว แตนํ้าหอมที่มีสวนผสมของ

แอลกอฮอลชนิดน้ี อาจมีขอเสียได เชน สวนผสมแอลกอฮอลอาจจะกอใหเกิดการระคายเคืองทางผิวหนัง 

ในกรณีของผูใชนํ้าหอม ที่มีผิวแพงาย บอบบางละเอียดออน (Sensitive Skin) ก็จะมีการแพนํ้าหอมไดงาย

เกิดข้ึน 
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2. นํ้าหอมประเภท Alcohol-free (นํ้าหอมที่ปราศจากแอลกอฮอล) นํ้าหอมประเภทน้ีมีขอดี คือ 

เปนนํ้าหอมที่ปราศจากสวนผสมของแอลกอฮอล เปนสวนผสมที่อยูระดับกึ่งกลางของความเขมขนใน

นํ้าหอมระหวางความเปน Eau de Toilette และ Body tonic ทําใหในเวลาที่ใชไมกอใหเกิดการระคาย

เคืองตอผิวหนังไดงาย ในคนมีผิวที่แพงายและบอบบาง ซึ่งในทางกลับกันน้ีก็อาจสงผลใหเกิดขอดอยได ก็

คือเรื่องของกลิ่นหอมจะขาดมิติ หรือเรื่องของความติดทนและการกระจายตัว ซึ่งทําใหกลิ่นนํ้าหอมประเภท

น้ีไมคงประสิทธิภาพเทากับนํ้าหอมที่มีสวนประกอบหรือตัวละลายหลักเปนแอลกอฮอล และอาจให

ความรูสึกเหนอะหนะที่ผิวหนังและเสื้อผาได 

3. นํ้าหอมประเภท Dry Oils (นํ้ามันระเหย) เปนนํ้าหอมที่ปราศจากแอลกอฮอลหรือเปนนํ้าหอม

ประเภทสวนผสมหลักที่เปนนํ้ามัน ซึ่งประโยชนของนํ้าหอมประเภทน้ีคือทําข้ึนเพื่อการปรนนิบัติบํารุงผิว 

เหมาะสําหรับคนที่ผิวแหง หยาบกราน หรือการใชเพื่อการใชดมกลิ่นเพื่อสรางความผอนคลาย แตอยางไรก็

ตาม นํ้าหอมประเภทน้ีจะฉีดพรมสเปรยไดไมดี ดวยเหตุที่สวนประกอบหลักของนํ้าหอมประเภทน้ี คือการมี

นํ้ามันเปนสวนประกอบและนํ้ามันน้ันก็มีโมเลกุลที่ใหญ ทําใหการสเปรยในแตละครั้งอาจเกิดการติดขัดที่

หัวฉีดสเปรยได รวมถึงยังมีนํ้ามันเกาะตัวไดบนผิวหนัง ซึ่งแมจะบางเบาแตก็สามารถอุดตันรูขุมขนบนผิว

และสรางความเหนียวเหนอะหนะไมสบายตัวได ทําใหกลายเปนนํ้าหอมที่อาจไมเหมาะสําหรับคนบางกลุม

และในสภาพอากาศที่รอนและอบอาว 

4. นํ้าหอมประเภท Perfume Compact หรือแบบแทง Stick นํ้าหอมประเภทแบบ 

Compact  มีประวัติความเปนมาวามีมาต้ังแตสมัยโบราณ ลักษณะเปนผลึกแนนเหมือนแปงตลับ หรือรอง

พื้นประเภท Compact ในเวลาใชวิธีแตะปลายน้ิวลงไปบนแปงนํ้าหอม จากน้ันก็ทาลงตรงจุดชีพจรหรือตาม

รางกายที่ตองการ สําหรับนํ้าหอมแบบ (Stick) หรือแบบแทงจะมีรูปรางคลายกับแทงลิปสติก โดยที่เน้ือ

ผลิตภัณฑ สวนมากจะใชสวนประกอบที่ทําใหเ น้ือเจลแข็งอยูตัว สําหรับในบางคนที่วานํ้าหอมแบบ 

Compact ไมสะดวกในการใชงาน เพราะจะตองใชน้ิว ซึ่งก็ทําใหลําบากในการใชงานหรือน้ิวมืออาจสกปรก 

แลวจะตองมาลางน้ิวมืออยูเสมอในการใชงาน ทําใหมีความยุงยากในการใช ก็จะตองใชแบบแทง ที่สะดวก

ในการใชมากข้ึน โดยที่ในการใชงาน ก็จะตองหมุนแทงนํ้าหอมใหออกมาจากปลอก แลวทาหรือแตมตามตัว

หรือรางกายในสวนที่ตองการ เพื่อระงับกลิ่นกายและเพิ่มความหอม (เจิดจรัส, 2544) 

 ในเรื่องของกระบวนการในการทํานํ้าหอม หัวนํ้ามันหอมที่สกัดไดทั้งจาก ดอกไม ผลไม พืชพฤกษา 

หรือจากสัตว รวมไปถึงในสมัยใหมที่มีการการสังเคราะหกลิ่น โดยสิ่งที่ไดมาจากการสกัดสวนใหญจะอยูใน

รูปแบบของนํ้ามันเหลว มีลักษณะความเย้ิมเหน่ียว มีกลิ่นที่แรง ปราศจากสีหรือบางทีอาจมีสีเหลืองจนไป
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ถึงสีนํ้าตาลเขม แลวแตสารที่สกัดได น้ันมาจากการสกัดจากสวนประกอบหรือเปนวัตถุดิบประเภทอะไร 

โดยปกติหัวนํ้าหอมหรือสารสกัดน้ี มีคุณสมบัติละลายไดดีในตัวทําลายอินทรียเกือบทุกชนิด แตไมละลายใน

นํ้า และสวนประกอบที่ผูผลิตนิยมมาใชละลาย น้ันก็คือ แอลกอฮอล เพราะเน่ืองจากวามีกลิ่นที่ไมแรงและ

นอยกวาตัวทําละลายชนิดอื่น (อรัญญา มโนสรอย, 2533) และจะตองมีการใชสารจําพวกการตรึงกลิ่น เพื่อ

ทําใหนํ้าหอม ที่ผลิตมามีความติดทนยาวนาน เชนสารจําพวก benzyl benzoate หรือ diethyl 

phthalate เปนตน เมื่อไดสารตางๆ มาครบตามสูตรแลว โดยที่สวนใหญจะถูกปดเปนความลับของแบรนด

หรือผูทํานํ้าหอม) ข้ันตอไปก็จะตองมีการผสมสารตางๆ เหลาน้ันเขาไวดวยกัน ซึ่งจําเปนตองมีการทดลอง 

การศึกษาซ้ํากันหลายครั้ง เพื่อที่จะทําใหไดกลิ่นนํ้าหอมที่มีความละมุนลงตัว รวมถึงการที่จะตองใชความรู 

การมีประสบการณและกรรมวิธีเทคนิคตางๆ ของผูที่มีความเช่ียวชาญ เพื่อใหไดกลิ่นที่มีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงสารประกอบตางๆ และเครื่องมือเทคโนโลยีตางๆในทุกข้ันตอน ที่จะตองมีความใสใจ

และทันสมัย และผูที่ผลิตนํ้าหอมจะตองมีความต้ังใจมีสมาธิและความต้ังใจ ในกระบวนการทําในทุกข้ันตอน 

ต้ังแตเรื่องของการวัดปริมาณการช่ังตวงสวนผสมตางๆ ผสมเขาไวดวยกันและใชความรอนอยางพิถีพิถัน

นุมนวล เพื่อใหสารและสวนประกอบของนํ้าหอมทุกชนิดตางๆน้ันเขากันไดเปนอยางดี แลวจากน้ันจึงนําไป

ผสมเจือจางกับสวนประกอบประเภทแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ แลวก็แชไวหลายวัน เพื่อใหนํ้าหอมที่ผสมไวน้ัน

ตกตะกอน แลวจึงกรองออกมา (สมิหลา อางใน สุชาดา สุรศักด์ิศิลป, 2534) ทําใหเรื่องนํ้าหอมจําเปนตอง

อาศัยความรูความเช่ียวชาญในการทํา เพราะนํ้าหอมที่คุณภาพดี จะใหกลิ่นที่ไมมีความผิดเพี้ยน 

ละมุนละไมและไมจางหายหมดกลิ่นในเวลาที่เร็วจนเกินไป 

 อีกทั้งในปจจุบันการมีเครื่องที่เรียกวาเฮดสเปซ (Headspace) ไดถูกนํามาใชและพัฒนาในชวงป 

ค.ศ. 1980 เปนเครื่องที่นํามาใชในการจับกลิ่นและการคิดคํานวณเปนสูตรในการทํานํ้าหอมกลิ่นใหมตางๆ 

เพื่อปรุงเปนนํ้าหอม ทําใหไมตองใชเวลามากเหมือนในอดีตในกรรมวิธีการผลิตนํ้าหอม โดยปจจุบัน

เครื่องมือชนิดน้ี ก็มีการใชในหลายๆโรงงานผลิตนํ้าหอม นับไดวาเปนเครื่องที่สําคัญในการทํานํ้าหอม

สําหรับในยุคปจจุบันน้ี (L'OptimumClub, 2016: online) เพื่อจะทําใหในเวลาที่ผูบริโภคใชนํ้าหอมแลวจะ

ไดประโยชนจากนํ้าหอม เกิดเปนความหอมที่นาพึงพอใจ และมีความหอมที่ติดทนนาน ในเรื่องของการปรุง

แตงทํานํ้าหอม จึงเรียกไดวาเปนงานศิลปะอยางหน่ึง ที่ควบคูไปกับวิชาองคความรูในความเปนวิทยาศาสตร

รวมอยูดวย ศิลปะในการทํานํ้าหอมบางรุน บางแบรนด ก็ไดมีการสืบทอดจากรุนสูรุน ประสบการณที่ถูก

ถายทอด เปนสิ่งที่เปนความลับของครอบครัวหรือของแบรนดย่ีหอเหลาน้ัน ที่จะตองมีการเก็บองควิชา

ความรูตางๆที่สะสมกันมา รวมไปถึงการเก็บบันทึกสูตรเฉพาะ ความคิดริเริ่ม และวิธีการตางๆในสิ่งใหมที่ได 

จากการทํานํ้าหอมไวใหรุนตอไปไดพัฒนาใหดีข้ึน  
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 โดยที่ในปจจุบันเรื่องของอุตสาหกรรมการทํานํ้าหอม เครื่องหอมของทางโลกตะวันตก ถือวาเปน

แหลงใหญที่สุดและมีความสําคัญในตลาดนํ้าหอมโลก โดยสิ่งที่ทําใหเรื่องของนํ้าหอมแบรนดเนม มีคุณภาพ

และกลิ่นที่แตกตางเปนเอกลักษณของในแตละรุนแตละแบรนด คือ การมีโนต (Note) ซึ่งในสมัยชวงยุค

ศตวรรษที่ 19 Mr. Septimus Piesse ชาวฝรั่งเศส ไดใหคํานิยามถึงการแบงประเภทนํ้ามันหอมระเหย ตาม

ระยะเวลาที่ระเหยวาเปน Essential Oil Notes โดยการที่นํ้าหอมขวดหน่ึงมี Top notes, Middle notes, 

Base notes แสดงเห็นความแตกตางในเรื่องของกลิ่น ไดดังน้ี 

Top note เปนกลิ่นของหัวนํ้าหอมที่ระเหยออกมาตัวแรกสุด มีกลิ่นที่โดดเดน แตเน่ืองทําจาก

โมเลกุลขนาดเล็กทําใหกลิ่นระเหยไดงาย จะมีกลิ่นหลังจากฉีดแลว 10 – 20 นาที ซึ่งสวนใหญผูคนจะเรียก

กันวาเปนกลิ่นแรกหรือกลิ่นตน หลังจากที่มีการฉีดออกมา 

Middle note เปนกลิ่นของนํ้าหอมตัวหลักของนํ้าหอมกลิ่นน้ัน จะมีกลิ่นที่กลมกลืนไปกับ base 

note เมื่อเวลาผานไป โดยจะมีกลิ่นติดทนหลังจากฉีด 3 – 6 ช่ัวโมง โดยที่กลิ่นชวงน้ีมักเรียกกันวากลิ่น

กลางหรือกลิ่นหลักในนํ้าหอม ใหกลิ่นตอจากกลิ่นในชวงตนของนํ้าหอม 

Base note เปนกลิ่นนํ้าหอม ที่ออกมาหลังจากกลิ่นกอนหนาแหงระเหยไปบางแลว เบสโนตจะ

เปนโมเลกุลใหญทําใหติดทนนานที่สุดแตกลิ่นเจือจางมาก และกลิ่นในชวงน้ีจะเรียกกันอยางเขาใจวาเปน

กลิ่นทายของนํ้าหอม เปนกลิ่นที่ติดผิวนานกวากลิ่นในแตละชวง ซึ่งความติดทนอาจอยูนานถึง 24 ช่ัวโมง 

 ซึ่งใน Top note, Middle note, Base note จะมีความแตกตางกันในนํ้าหอมจากการใชวัตถุดิบ

และความเปนกลิ่นสังเคราะหหรือไมสังเคราะหของนํ้าหอมในแตละแบรนด และในภาษาของนํ้าหอมยังมีคํา

วา Perfume Accords ซึ่งมีความหมายอยางเดียวกับคอรด (chord) ในภาษาดนตรี คอรดในดนตรีน้ัน

ประกอบข้ึนจากหลายตัวโนตแตมีความประสานกลมกลืนกัน เชนเดียวกับกลิ่นตางๆ หลากหลายที่

ผสมผสานกันเขาจนกลายเปนอีกกลิ่นที่มีลักษณะแตกตางออกไปจากสวนประกอบเดิม จนผูคนที่ดมไม

สามารถแยกไดอีกตอไปวากลิ่นน้ันประกอบดวยสวนผสมหรือโนตตัวใดบาง ซึ่งสิ่งน้ีเรียกวา Accord ซึ่งถือ

ไดวาเปนหลักหรือหัวใจของนํ้าหอมกลิ่นตางๆ 
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 อีกทั้งยังมีเรื่องของความเขมขนของนํ้าหอม ไดจากการนําหัวนํ้ามันหอมที่สกัดมาจากกลิ่นหอม

ตางๆ ตามวัตถุดิบจากธรรมชาติหรือสารเคมี แลวนํามาผสมกับสารละลาย ซึ่งก็คือจําพวก เอทิล (Ethyl) 

หรือ แอลกอฮอลล (Alcohol) หรือสารเคมีอื่นๆ ในอัตราสัดสวนที่ตางกัน โดยแตละอยางจะเรียกกันตาม

ปริมาณหัวนํ้าหอมที่ไดมาจากวัตถุดิบที่ผสมลงในนํ้าหอม  

- Perfume Extract (Extrait) คือ น้ําหอมที่มีสวนผสมของน้ํามันหอม ในสัดสวนที่ 15 – 30% 

โดยทั่วไปมีประมาณ 20% ขวดนํ้าหอมชนิดน้ี มักจะมีขนาดเล็กและปริมาณนอยกวา EDP และ EDT ราคา

คอนขางแพง หลายย่ีหอจะทําเปนหัวลูกกลิ้งหรือไมใชหัวฉีดแบบสเปรย คงความหอมไดนาน 6 – 8 ช่ัวโมง 

หรือมากกวาน้ัน ไมคอยมีขายในประเทศไทยเพราะเวลาใชอาจทําใหเกิดอาการวิงเวียนศีรษะได เพราะมี

กลิ่นแรงมีความเขมขนสูง 

- Eau de Parfum หรือ EDP คือ น้ําหอมที่มีสวนผสมของน้ํามันหอม ในสัดสวนที่ 10 – 20% 

โดยทั่วไปมีประมาณ 15% สวนใหญนํ้าหอม ที่ขายกันก็จะเปนประเภทน้ีที่พบไดบอย คงความหอมไดนาน 

4 – 6 ช่ัวโมง แตก็มีบางรุนบางย่ีหอจะติดไดนานกวา 6 ช่ัวโมงข้ึนไป กลิ่นมีความเขมขนตอนเวลาฉีดในชวง

กลิ่นระยะแรก 

- Eau de Toilette หรือ EDT คือ น้ําหอมที่มีสวนผสมของน้ํามันหอม ในสัดสวนที่ 5 – 15% 

โดยทั่วไปมีประมาณ 10% ราคาจะถูกกวานํ้าหอมประเภท Eau de Parfum คงความหอมไดนาน 3 – 4 

ช่ัวโมงหรือมากกวาน้ัน สวนใหญในการขายนํ้าหอมในสังคมไทยนอกจากมีแบบ EDP ก็จะมีนํ้าหอมประเภท

น้ีขายอยูดวย กลิ่นจะหอมออนกวาแบบ EDP 

- Eau de Cologne หรือ EDC คือ น้ําหอม ที่มีสวนผสมของน้ํามันหอม ในสัดสวนที่ 3 – 8% 

โดยทั่วไปมีประมาณ 5% กลิ่นจะจางเร็ว หอมออนๆ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ใชงายและมักจะมีราคาไมแพง

เพราะมีหัวนํ้าหอมแคนิดเดียว คงความหอมไดนาน 3 ช่ัวโมง (เจิดจรัส, 2544) 
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 และนํ้าหอมในปจจุบัน ยังมีเรื่องของกลิ่นหอมในแบบตางๆ ที่จะใชวัตถุดิบจากธรรมชาติหรือการ

เลียนกลิ่นธรรมชาติ กอใหเกิดเปนนํ้าหอมที่มอบกลิ่นตางๆ ที่หลากหลาย ที่เปนเสมือนการจัดโทนกลิ่นกลุม

ประเภทนํ้าหอม ใหผูคนในสมัยใหมไดเลือกบริโภค ตามแนวทางความตองการของตัวเอง  ไดดังน้ี 

 1.นํ้าหอมแนวกลิ่น Floral 

เปนนํ้าหอมกลุมที่สวนใหญนิยมและผลิตออกจําหนายกันมากที่สุด และอาจจําแนกออกเปน

ประเภทยอยๆไดอีกหลายประเภท เชน Floral, Floral Fresh, Floral Fruity Fresh, Floral Sweet เปน

ตน ดอกไมที่นิยมกันมาทํานํ้าหอม เชน ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกกระดังงา ดอกลิลลี่ ดอกบัว ดอกโบต๋ัน 

เปนตน ใหความรูสึกถึงความเปนกลิ่นหอมจากดอกไม ที่มีความนุมนวล ออนหวาน ละเอียดออน นํ้าหอม

โทนน้ีนิยมใชกันในทุกฤดูกาล ทั้งในตอนเย็น หรือเปนชวงเวลากลางวันก็ได 

2.นํ้าหอมแนวกลิ่น Fruity หรือ Citrus 

การใชผลไมเปนสวนประกอบของนํ้าหอมน้ัน วัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อเพิ่มความหอมหวานให

นํ้าหอม รวมถึงเพิ่มความแรงของกลิ่นดวย โดยปกตินิยมใชเปนกลิ่นแนว Citrus เปนสัมผัสแรก หรือที่เรียก

กันวา สวนที่อยูชวง Top Notes ของนํ้าหอม โดยที่ผลไมที่นิยมมาทํานํ้าหอม ไดแก มะนาว พลัม แอปเปล 

ราสเบอรรี่ สม สัปปะรด เปนตนนํ้าหอมแนวน้ีใหความรูสึก หอมหวานสดช่ืน กระฉับกระเฉง ดูกระตือรือรน 

มีความราเริง เบิกบาน และนาคบหา 

3.นํ้าหอมแนวกลิ่น Aldehydes / Modern  

เปนนํ้าหอมที่มักใชสวนประกอบที่มีความเปนดอกไม ความเปนไมและความเปนกลิ่นออกแปง เมื่อ

ใชแลวจะใหความรูสึกที่งดงาม หรูหรา ทันสมัย ซึ่งไดจากการสังเคราะหแตงกลิ่น แบงไดเปนหลายประเภท 

คือ Aldehydic Floral และ Aldehydic Woody หรือ Powdery เปนตน และนํ้าหอมแนวน้ีสวนใหญเปน

นํ้าหอมสําหรับผูหญิง แตก็พบบางในนํ้าหอมชาย ใหความรูสึกถึง ความสงางาม ดูเปนผูดี และมีระดับ  
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4.นํ้าหอมแนวกลิ่น Green / Fresh 

นํ้าหอมประเภทน้ีกลิ่นจะคลายนํ้าหอมโทนกลิ่นธรรมชาติๆ แตจะใหกลิ่นที่มีความคมและเขียวกวา 

โดยบางครั้งจะมีการผสมกลิ่นของพืช บางชนิดจําพวก มอส ใบชา เฟรน หญาเขียว หรือแมแตใบไมตางๆ 

เปนตน ใหความรูสึกถึงความเขียว มีความเย็นความช้ืน อยูทามกลางธรรมชาติ นํ้าหอมแนวน้ีนิยมใชสําหรับ

เวลาที่ออกไปขางนอกทํากิจกรรม หรือใชเวลาเลนกีฬาหรือการเดินทางผจญภัยไกล 

5.นํ้าหอมแนวกลิ่น Chypre  

เปนนํ้าหอมที่มีตนกําเนิดจากประเทศไซปรัส นํ้าหอมแนวน้ี แบงเปน 3 ประเภทไดแก Fresh 

Mossy Aldehydic, Floral Aldehydic Animalic และ Mossy Furity นํ้าหอมโทนน้ีมันจะติดนาน ช่ือ 

Chypre น้ันมีที่มาจาก Cyprus of Roman ซึ่งเปนผูคิดคนนํ้าหอม โดยที่นํ้าหอมใหความรูสึก ความยอน

ยุค (Vintage) ความมีคุณคา มีความหรูหรา และนํ้าหอมประเภทน้ีสวนใหญ เปนนํ้าหอมสําหรับสุภาพสตรี 

และนิยมใชในชวงฤดูหนาวหรืออากาศเย็น สามารถใชไดทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน 

6.นํ้าหอมแนวกลิ่น Oriental 

กลิ่นนํ้าหอมโทนน้ีจะเปนกลิ่นหอมคอนขางแรงโดยไดจากกลิ่นของเครื่องเทศ เปนกลิ่นที่ติดทน

ยาวนาน ผลิตไดมาจากเครื่องเทศจําพวก อบเชย กระวาน พริกไทย และวนิลา เปนตน ใหความรูสึกความ

เผ็ด ความรอนแรง มีเสนหดึงดูด กลิ่นโทนน้ีควรใชสภาพอากาศที่หนาวเย็น หรือหากเปนชวงหนารอน ควร

ใชในชวงตอนเย็นหรือชวงคํ่า เปนกลิ่นที่เหมาะกับสุภาพบุรุษ 

7.นํ้าหอมแนวกลิ่น Fougere / Aromatic 

นํ้าหอมแนวกลิ่นสดช่ืนๆ จากกลิ่นอายของพืชพรรณจากปาไมธรรมชาติ และสมุนไพรหอมชนิด

ตางๆ เชน สะระแหน เซจ (Sage) ไทม (thyme) ลาเวนเดอร เปนตน ใหความรูสึกที่ผอนคลาย ความสงบ 

และนาหลงใหล และนุมลึก เหมาะในการใชในที่ทํางานหรือเวลาตองการความผอนคลายเหน่ือยลา 

8.นํ้าหอมแนวกลิ่น Woody 

นํ้าหอมกลิ่นโทนน้ีจะเปนนํ้าหอมกลิ่นโทนไมหอมหรือกลิ่นเน้ือไม โดยไมที่นิยมนํามาทํานํ้าหอม 

ไดแก ไมซีดาร ไมจันทน ไมสน ไมกฤษณา เปนตน ใหความรูสึกถึงความอบอุน สุขุม หนักแนน มั่นคง เปน

กลิ่นที่เหมาะสําหรับสุภาพบุรุษ เพิ่มความนาเช่ือถือ  
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9.นํ้าหอมแนวกลิ่น Animalic / Leather 

นํ้าหอมแนวกลิ่นน้ี มีสวนผสมที่ไดมาจากสัตว จะมองเปนนํ้าหอมแนวยอนยุคก็ได ใหความรูสึกนุม 

ความเขมและความสาปของกลิ่น โดยที่นิยมใชกัน ไดแก Musk (ตอมของกวางชะมดตัวผูซึ่งอยูระหวางทอง

และอวัยวะเพศ) , Ambergris (อําพันทองจากวาฬ) และจากชะมด (Civet) หรือหนัง (Leather) จากสัตว

ตางๆ เชน วัว กวาง เปนตน โดยกลิ่นประเภทน้ี มักจะอยูในชวงทายกลิ่นหรือ Base Note ของนํ้าหอม  

10.นํ้าหอมแนวกลิ่น Gourmand / Beverages  

โลกสมัยใหมปจจุบัน ดวยการพัฒนาเรื่องของนํ้าหอม เกิดมีการสังเคราะหเลียนกลิ่นของเครื่องด่ืม 

หรือขนมหวานตางๆ ไดอีกดวย อาทิ กลิ่นวอดกา มาตินี จิน หรือขนมหวาน เชน ช็อกโกแลต คาราเมล ป

อบคอน ไอศกรีม เปนตน และนํ้าหอมแนวน้ีเปนนํ้าหอมทั้งสําหรับผูชายและผูหญิง โดยกลิ่นเครื่องด่ืม จะ

ใหความรูสึกที่เย็นซา แปลกใหม ล้ําสมัย มีสไตลแบบสังคมเมือง หรือแนวขนมหวาน จะใหความรูสึกที่ 

หวานละมุน นารักนาทะนุถนอม (Botanicplus, 2017: online) 

 ในเรื่องนํ้าหอมแตละแบรนดแตละขวด ในการผลิตสูการใหคนในสังคมบริโภค ลวนตองใชเรื่องของ

เงินการลงทุนและเรื่องของโรงงานการผลิต หองวิจัยที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เชน การออกแบบรูปราง

ของบรรจุภัณฑขวดนํ้าหอม อาจมีหลายขนาดตามขนาดการบรรจุนํ้าหอม การจางพรีเซนเตอรสําหรับแบ

รนด เชน การนําดารา นักรอง ศิลปน ที่โดดเดนโดงดังระดับโลกที่คนรูจัก เขามาถายทําโฆษณาหรือ

โปสเตอรโฆษณาประชาสัมพันธตางๆในการสรางความนาใชนาบริโภค การสรางความเปนแบรนดของ

ตนเอง ใหโดดเดนแตกตางจากนํ้าหอมแบรนดเนมอื่นๆ การจัดหานักปรุงนํ้าหอมระดับฝมือดีและเปนที่

ยอมรับจากวงการนํ้าหอม มาปรุงแตงนํ้าหอมในแตละรุนแตละแบรนด รวมไปถึงการจัดหาวัตถุดิบจาก

ธรรมชาติตางๆ อาทิ จากดอกไม ตนไม ผลไม หรืออื่นๆ ในการปรุงนํ้าหอมใสลงในขวดนํ้าหอมรุนตางๆ 

ของแบรนด รวมไปถึงนํ้าหอมแบรนดเนม ดวยความที่นํ้าหอมเปนเรื่องของศาสตรทางศิลปะในการสรรค

สรางปรุงแตงในเรื่องของความหอม โดยการใชวัตถุดิบจากแหลงตางๆ และผลิตผลทางธรรมชาตินานาชนิด 

ในการใชใสลงไปในสวนประกอบแตละโนตของนํ้าหอมหน่ึงขวด ที่ในแตละแบรนดแตละรุน ไดมีการคิดคน

เรื่องของการสื่อความหมายของกลิ่นนํ้าหอมที่ผลิตออกมา (ทัศนีย บุนนาค, 2545) เพื่อไดถายทอดสื่อสาร

ความหมาย อารมณหรือความรูสึก ที่มีความสัมพันธกับเรื่องราว การระลึกถึงความทรงจําเรื่องราว

ประสบการณกับกลิ่นนํ้าหอม ใหเกิดข้ึนมาเปนความหลากหลายแตกตางที่กลิ่นนํ้าหอมในแตละกลิ่น แตละ

แบรนดน้ันอยากที่จะถายทอดเรื่องราว หรือความมีเอกลักษณเหลาน้ันลงไปในนํ้าหอมแบรนดเนม ที่เต็มไป

ดวยความหมาย คุณคา ความประณีตและความใสใจในการผลติ ที่มีความปลอดภัย รวมไปถึงเรื่องของกลิ่น
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ที่มีมิติ มีคุณภาพ ความติดทน ที่ในนํ้าหอมแบรนดเนมจะใหได แสดงใหเห็นถึงความแตกตางกับนํ้าหอมที่

ขายตามตลาดทั่วไป 

 

น้ําหอมแบรนดเนมกับสังคมในปจจุบัน 

 นํ้าหอมแบรนรนดเนมในปจจุบัน มีความสําคัญกับผูคนในชวงวัยทํางาน ที่มีเรื่องของอํานาจทาง

การเงินและการเลือกเพื่อใชประโยชนหรือตอบสนองตอความตองการบางอยางในการใชนํ้าหอมแบรนดเนม 

โดยเฉพาะคนในสังคมเมืองที่มีเรื่องของการรับกระแสความนิยม จากการบอกเลา การเลียนแบบในการซื้อ

มาใช รวมถึงการที่เรื่องของสื่อ โฆษณาตางๆ ก็มีการแพรหลายอยางมากในสังคมของกรุงเทพและจังหวัด

ปริมณฑลใกลเคียง อีกทั้งแหลงในการเลือกซื้อนํ้าหอมแบรนดเนมจากตางชาติมาบริโภคไดอยาง

สะดวกสบายมากกวาในสังคมสมัยอดีตที่ผานมา  

 โดยปจจุบันผลิตภัณฑเพื่อความงาม ไดรับความนิยมมากข้ึนในสังคมไทย โดยเฉพาะคนในสังคม

เมืองสมัยใหม มีการใหความสําคัญกับเรื่องของการดูแลตัวเองเพื่อความงามกันมากข้ึน เรื่องของการเขาถึง

การสรรหาเลือกใชนํ้าหอม ก็เปนเรื่องที่ทําไดอยางงาย ที่ไมเพียงแคผูหญิงเพียงอยางเดียว แตปจจุบันผูชาย

ก็เริ่มมีการหันมาสนใจกับการดูแลตัวเอง เสริมความหลอกันอยางมากข้ึน โดยเรื่องของนํ้าหอม ก็เปนสินคา

เพื่อเสริมความงามประเภทหน่ึง ที่ผูคนในสังคมทั้งผูหญิงและผูชาย ตางก็นิยมกันมากข้ึน ซึ่งไมเพียงเพื่อ

ความหอม แตนํ้าหอม ก็สามารถสะทอนใหเห็นถึงการเปนคนที่รูจักดูแลตัวเอง ทําใหเพิ่มความมั่นใจหรือ

เสริมสรางเสนหใหกับผูที่ใสนํ้าหอมมากย่ิงข้ึน โดยนํ้าหอมที่ไดรับความนิยม จากเว็บไซตของเพอรฟูม

ดอทคอม (www.perfume.com) ซึ่งเปนเว็บไซตที่มีการขายนํ้าหอมแบรนดเนม โดยนํ้าหอมที่ยอดนิยมน้ี 

ดูจากการติด Best Selling ของทางเพอรฟูมดอทคอม ที่ไดรับความนิยมจากคนบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม

เปนอยางมาก ไดมีการจัดอันดับนํ้าหอมยอดนิยม มีดังน้ี 

 10 อันดับ นํ้าหอมยอดนิยมของผูชาย ไดแก 1. Acqua Di Gio by Giorgio Armani 2. Eternity 

by Calvin Klein 3. Cool Water by Davidoff 4.Versace Eros by Versace 5. Jean Paul Gaultier 

by Jean Paul Gaultier 6. Obsession by Calvin Klein 7. Mont blanc Legend by Mont Blanc 8. 

Chrome by Azzaro 9. Versace Man by Versace 10. Paul Sebastian by Paul Sebastian  
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 สวน 10 อันดับ นํ้าหอมยอดนิยมของผูหญิง ไดแก1. Light Blue by Dolce & Gabbana 2. 

Shalimar by Guerlain 3. Eternity by Calvin Klein 4. Bright Crystal by Versace 5. Angel by 

Thierry Mugler 6. Lolita Lempicka by Lolita Lempicka 7. Euphoria by Calvin Klein 8. Alien 

by Thierry Mugler 9. Burberry Brit by Burberry 10. Jean Paul Gaultier by Jean Paul Gaultier 

 และอีกเว็ปไซต ซึ่งก็คือฟรากรานติกาดอทคอม (www.fragrantica.com) ที่รวบรวมเกี่ยวกับ

บทความ ความรู การพูดคุยแสดงความคิดเห็นตอนํ้าหอม ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดแหงหน่ึง ของเหลาคนใน

สังคมจากทั่วโลกที่มีการบริโภคนํ้าหอม ไดเขามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการจัดอันดับของนํ้าหอมแบ

รนดเนมในโลกที่ไดรับความนิยม ซึ่งมีดังน้ี 

 10 อันดับ นํ้าหอมยอดนิยมของผูชาย ไดแก 1. La Nuit de L`Homme  by Yves Saint Lauren 

2. Terre d`Hermes by Hermès 3. Aventus by Creed 4. Bleu de Chanel by Chanel 5. The 

One for men by Dolce Gabbana 6. Acqua Di Giò Homme by Giorgio Armani 7. L'Eau d'Issey 

Pour Homme by Issey Miyake 8. Encre Noire by Lalique 9. Fahrenheit by Christian Dior 10. 

Le Male By Jean Paul Gaultier  

 สวน 10 อันดับ นํ้าหอมยอดนิยมของผูหญิง ไดแก 1. Coco Mademoiselle by Chanel 2. 

Hypnotic Poison by Christian Dior 3. Alien by Thierry Mugler 4. Light Blue by Dolce 

Gabbana 5. Lolita Lempicka by Lolita Lempicka 6. Black Orchid by Tom Ford 7. 

J'adore by Christian Dior 8. Flowerbomb by Viktor and Rolf 9. Shalimar by Guerlain 10. 

Euphoria by Calvin Klein 

 โดยที่ราคาของนํ้าหอมแบรนดเนมที่กลาวมาทั้งหมดน้ี จะแบงเปนนํ้าหอมที่ขายเพื่อผูชายและ

ผูหญิง สวนใหญที่ขายกันตามเคารเตอรของแบรนดตางๆน้ัน จะมีราคาที่สูงต้ังแตหลักพันตนๆ ไปจนถึงหลัก

หมื่น โดยทั้งน้ีจะข้ึนอยูกับย่ีหอแบรนด รุนนํ้าหอม และขนาดบรรจุนํ้าหอมที่ซื้อ ซึ่งสวนใหญจะมีขนาด

ต้ังแต 30 มิลลิลิตร 50 มิลลิลิตร และ 100 มิลลิลิตร เปนสวนใหญตามแตละแบรนดกําหนด และเรื่องของ

ราคา ในนํ้าหอมผูหญิงจะมีราคาที่สูงกวานํ้าหอมผูชาย โดยที่สาเหตุที่มีราคาที่สูงกวาก็คือ นํ้าหอมผูหญิง

มักจะเปนนํ้าหอมประเภท EDP ซึ่งเปนนํ้าหอมที่มีการสกัดกลิ่นหัวนํ้าหอมที่มีความเขมขนมากกวาใน

นํ้าหอมผูชาย ที่สวนใหญเปนประเภท EDT ที่มีการนําการสกัดกลิ่นหัวนํ้าหอมที่นอยกวา อีกทั้งเรื่องของ

ราคาก็จะมีความตางกัน ในแตละแหลงที่บริโภคอีกดวย เชน การซื้อจากตางประเทศ รานปลอดภาษี หรือ
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การสั่งซื้อจากทางอินเตอรเน็ต ก็อาจมีราคาที่ถูกกวาหรือราคาที่ไมแพงเทากับราคาที่ขายกันตามเคารเตอร

แบรนดเนมตางๆ 

 ในยุคสมัยปจจุบันยุคโลกาภิวัตน และกระแสทุนนิยมก็เขามามีบทบาทในสังคมมากข้ึน เรื่องราว

ของการแขงขันทางการตลาดการคาและอุตสาหกรรมในแตละบริษัทแตละย่ีหอ เกิดข้ึนมาอยางมากมาย มี

การจัดแผนการดําเนินธุรกิจในหลากหลายรูปแบบและขยายกวางออกไปทั่วโลก เพื่อเช้ือเชิญดึงคนใหเขามา

บริโภคเลือกซื้อเลือกใช เรื่องราวของนํ้าหอมในโลกสมัยปจจุบันก็เชนกัน ที่แตละแบรนดจากตางประเทศได 

มีการจัดสรางและผลิตนํ้าหอมแบรนดเนม ในย่ีหอแบรนดตางๆกอเกิดเปนรุนตางๆ อยางมากมายใน

ปจจุบัน ทั้งเรื่องของการจัดปรุงสรางกลิ่นหอมใหมๆ การวางแผนแนวทางของการดําเนินธุรกิจ การ

ออกแบบตัวบรรจุภัณฑทั้งกลองหรือขวดนํ้าหอม หรือเรื่องของการใหความหมายและการใหเอกลักษณ 

ภาพลักษณของแบรนดตนเอง ใหมีความหรูหรา ทันสมัย เกิดเปนความแปลกใหมความไมเหมือนใคร อัน

เปนการทําใหเกิดเรื่องราวของความหลากหลายในความหมายการบริโภคเพื่อการใชและตอบสนองความ

ตองการของคนในสังคมที่มีการใชสินคาประเภทนํ้าหอม 
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บทที่ 4 

เรื่องราวจุดเริ่มตนสูความหมายของผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม 

 เน้ือหาของบทน้ี เปนการเลาถึงเรื่องราวของผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม เพื่อศึกษาถึงเรื่องราวของ

จุดเริ่มตนการใหความหมายและรูปแบบแนวทางของการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมเหลาน้ัน โดยที่เรื่องราว

ของการเลือกที่จะบริโภคนํ้าหอม การไดรับประสบการณและการที่มีมุมมองความคิดในการใชนํ้าหอมใน

ชีวิตประจําวันของตนเอง สะทอนออกมาผานการที่ไดลงสนามพูดคุยสัมภาษณกับคนวัยทํางานในสังคม

เมืองที่มีการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม โดยจะเห็นเปนประเด็นเรื่องราว ที่ประกอบดวย เรื่องราวจุดเริ่มตน

การบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม ปจจัยในการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม และความหมายในการบริโภค

นํ้าหอมแบรนดเนม 

 

4.1 เรื่องราวจุดเริ่มตนการบริโภคน้ําหอมแบรนดเนม 

 จากการสัมภาษณผูใชนํ้าหอม ในเรื่องราวความเปนมาของการใชนํ้าหอมของแตละบุคคล มนุษยใน

สังคมลวนแลวแตจะตองมีการเจริญเติบโตผานวันเวลาเหตุการณตางๆมากมาย เรื่องราวในชีวิตจากในวัย

เด็กสูวัยผูใหญ ลวนแลวแตเกิดการเรียนรูและเกิดเปนความทรงจําในเรื่องตางๆที่เขามาในชีวิต  โดยเรื่อง

หน่ึงคือ เมื่อพอเราไดโตข้ึนจากวัยเด็ก ถึงวัยเรียน เขาสูวัยทํางาน การดําเนินชีวิตในแตละชวงของชีวิตก็

ลวนมีความเกี่ยวของกับเรื่องของการสั่งสมประสบการณจากทางภายใน เชน ระบบทางความคิด จากการได

เห็น ไดยิน ไดกลิ่น ไดสัมผัส และการไดลองลิ้มรส หรือที่เรียกวามนุษยมีการเจริญเติบโตผานการเรียนรูจาก

สัมผัส 5 อยาง และรวมถึงการไดสัมผัสกับเรื่องราวจากทางภายนอกตางๆ อาทิ สภาพแวดลอม ครอบครัว 

เพื่อน กฎจารีต บทบาททางสังคมตางๆ กอเกิดเปนลักษณะของความคิดอาน ความทรงจําตางๆ ความช่ืน

ชอบ และลักษณะนิสัยจากภายในบางประการที่มีผลตอการตัดสินใจ ซึ่งเรื่องราวของนํ้าหอมแบรนดเนม ก็

เปนสิ่งหน่ึงที่สามารถเปนเครื่องมือที่สะทอนใหเห็นถึงการที่เราไดตระหนักรูและเขาสูวัยทํางานผานการ

เลือกบริโภคที่ไดเปลี่ยนแปลงไป จากในวัยเด็กที่อาจไมมีกําลังในการซื้อหาจับจายไดไมมาก โดยอาจมีการ

ใชผลิตภัณฑประเภทโรลออน สารสม หรือนํ้าหอมราคาถูกที่หาซื้อไดตามรานคาทั่วไปไดเพียงเทาน้ัน แต

เมื่อโตข้ึนมีการทํางานและมีอํานาจในการซื้อไดดวยตัวเอง ความคิดก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มหาผลิตภัณฑหรือสิ่งที่
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ทําใหเราดูเหมาะสมกับชวงวัยแหงการทํางาน ทําใหหันมาใชนํ้าหอมแบรนดเนมมากข้ึน อันเปนการสราง

การตระหนักรูภายในตนเองวาเราไดเปนผูใหญอยางเต็มตัว ซึ่งการเล็งเห็นน้ันอาจมีจุดเริ่มตนเรื่องราวที่

เกิดข้ึนจากความทรงจํา ประสบการณ หรือนิสัยที่สั่งสมมา ในการที่คนๆหน่ึงมีความคิดริเริ่มการใชนํ้าหอม

แบรนดเนม ซึ่งน่ันก็อาจจะมาจากการเคยไดสัมผัสและมีประสบการณจากวัยเด็กหรือวัยเรียนได อยางใน

กรณีของในครอบครัวพอแม ก็อาจมีการใชนํ้าหอมแบรนดเนมกันอยูแลว หรือจากคนใกลตัวในสังคม อาทิ 

เพื่อน พี่ๆนองๆที่รูจัก ในชวงวัยเรียนที่เคยใช อันเปนการทําใหเราไดเกิดการรูจักแบรนดเนมและเล็งเห็นวา

ดีมีคุณภาพ ซึ่งปจจัยรอบตัวตางๆน้ี ก็อาจสงผลทําใหอยากใชตาม เพราะรูสึกวาเปนสิ่งที่พวกผูใหญนิยมใช

กัน หรือเมื่อโตข้ึนเกิดการเลียนแบบอยากใชตามคนอื่นๆที่เห็นวาดูดีและรูสึกดีที่ไดสัมผัส ทําใหคิดวาเมื่อเรา

โตข้ึนหรือมีเงินจะตองซื้อหานํ้าหอมแบรนดเนมมาใชบาง และรวมถึงการใชนํ้าหอมในกลิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป

จากในวัยเด็ก ที่ในตอนน้ันอาจใชเปนกลิ่นนํ้าหอมราคาถูก และใชตามพอแมหรือเพื่อน ซึ่งพอเริ่มโตเปน

ผูใหญก็เริ่มหากลิ่นที่ตนเองช่ืนชอบมากกวาการใชตามคนอื่นเหมือนแตกอนเพราะมีเงินในการเลือกซื้อ และ

เลือกที่คิดวาดีเหมาะสมกับบุคลิกของตนเอง ที่ทําใหเราดูเปนผูใหญสุขุมมากข้ึน ผานการใชนํ้าหอมในกลิน่ที่

มีความหรูหรามีคุณภาพ ประกอบกับนํ้าหอมที่มีความเปนย่ีหอแบรนดเนมที่คนรูจักกันอยางกวางขวางมาก

ย่ิงข้ึน ซึ่งทําใหชวยเสริมสรางความเปนผูใหญที่นาเช่ือถือใหกับตนเองมากข้ึนในชีวิตการทํางานประจําวัน 

ทําใหนํ้าหอมแบรนดเนม สามารถเปนสิ่งหน่ึงที่ถูกทําใหเกิดความหมายในลักษณะของการเปลี่ยนผานของ

วัย คือจากวัยเด็กหรือวัยเรียนสูวัยผูใหญหรือวัยทํางาน 

  

 เร่ิมมาตั้งแตตอนเด็กๆครับ คือท่ีบานคุณพอคุณแมใชก็เร่ิมมีการใชตาม พอใชไปก็เร่ิมติดมาเร่ือยๆ พอ

ตอนโตก็พยายามหากลิ่นหาแบรนดท่ีตัวเองชอบมาใช แลวก็ดูแบบจากเพ่ือนบางท่ีใช และก็ใชตามโอกาสตางๆ 

รูสึกขวดแรกท่ีซ้ือเองนานแลวนะ นาจะเปนของ Givenchy Xeryus
1
 ขวดฝาสีดํา  

      (คุณเอ นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 9 มีนาคม 2561) 

  

 

                                                             
1 Xeryus เปนช่ือรุนในนํ้าหอม ผลิตออกมาครั้งแรกในป 1986 เปนของแบรนด Givenchy ซึ่งเปนแบรนด

นํ้าหอมจากประเทศฝรั่งเศส  
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 คือตอนเด็กๆ ก็มีการใชพวกโรลออนโคโรญจนท่ัวไปตามสถานะเงินท่ีมีอยู แตเม่ือเวลาตัวเองโตขึ้นเขาสูไว

ทํางานเร่ิมมีเงิน จะหาสิ่งท่ีมันบงบอกความเปนตัวเราได คือพอเราโตขึ้นการใชนํ้าหอมแบรนดเนม ก็เปนสิ่งหน่ึงท่ี

แสดงใหเห็นการเขาสูวัยทํางาน ท่ีตองมีเงินมีฐานะพอท่ีจะซ้ือได แลวเร่ืองนํ้าหอมเหมือนตอนแรกเราก็อยากจะ

เลียนแบบนะ คือพวกเคาใชคนน้ันคนน้ีใชดูดีกัน เราก็อยากใชตาม พอโตขึ้นมีความสนใจศึกษามากขึ้น สุดทายเรา

ก็ไมไดใชเหมือนหรือเลียนแบบตามคนอื่น คือคนอื่นๆใชเรารูสึกดีรูสึกหอม เปนเหมือนการเปดประตูสูโลกนํ้าหอม

ใหเรา  

      (คุณบี นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 6 กุมภาพันธ: 2561) 

 พ่ีใชนํ้าหอมตั้งแตเด็กๆเลย คือแมพ่ีเปนคนท่ีชอบใชนํ้าหอม Nina Ricci
2
 กับ Lancome Miracle

3
 สอง

กลิ่นน้ี คือแบบเปนกลิ่นท่ีคุนเคยมาตั้งแตเด็ก จนรูสึกอยากใชเลยมีการแอบแมฉีดตอนเด็กๆ และทุกวันน้ีก็ยังเปน

กลิ่นท่ีชอบมากอยู แลวในชวงเร่ิมตนพ่ีเร่ิมใชจากแมก็จริง แตพอเราโตขึ้นพ่ีก็เลือกเอง พอเร่ิมทํางานจริงจังก็เร่ิมซ้ือ

มากขึ้น ซ่ึงมันก็เปนการเปลี่ยนผานในการเติบโตพอท่ีจะเลือกซ้ือของท่ีแพง คือถายังเปนเด็กอยูคงไมไดซ้ือมาใช 

      (คุณอร นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 6 กุมภาพันธ 2561) 

 คือในตอนเด็กๆก็จะมีการใชพวกโคโรญจนนะตามหางดรักสโตร อยางพวก เอเวอรเซน ทเวลพลัส อะไร

แบบน้ี คือมันก็มีราคาท่ีถูกเหมาะกับเด็กๆ หอมแบบใสๆดี พอโตขึ้นมาพอเปนมัธยมก็ยังใชอยูนํ้าหอมท่ัวไป พอเขา

ชวงมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันยังใชอยู จะเร่ิมมาชอบนํ้าหอมแบรนดเนมนาจะชวงเรียนประมาณปสามปสี่ ท่ีแบบได

กลิ่นเพ่ือนใช กลิ่นมันหอมมาก ซ่ึงมันเปนของแบรนด Victoria Secret
4
 ซ่ึงก็เร่ิมเปนแบรนดเนมมากขึ้น ก็เลยเร่ิม

ถูกใจ 

      (คุณหวาน นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 17 มีนาคม 2561) 

  

                                                             
2 Nina Ricci เปนแบรนดจากประเทศฝรั่งเศส 

3 Miracle เปนช่ือรุนนํ้าหอม ผลิตออกมาครั้งแรกในป 2000 เปนของแบรนด Lancome ซึ่งเปนแบรนด

จากประเทศฝรั่งเศส 

4 Victoria Secret เปนแบรนดจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
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 พ่ีไดนํ้าหอมขวดแรก ตอนพ่ีอายุ 12 ขวบ เปนขวดบรรจุแบบ 100 ml. ใชหลายปก็ไมหมด พอใชแลวรูสึก

ติด แลวมันก็ติดทน และก็หอม มันเปนโนตท่ีเราชอบ แลวหลังจากน้ันก็ไดเพ่ิมมาอีกหลายตัวเลย เฉพาะของที่ซ้ือ

มาฝากใหกวาจะเขาสูวัยทํางานในตอนน้ันก็เพ่ิมขึ้นเปน 10 - 20 ขวดแลว พอเขาสูวัยทํางานจริงๆ ก็เร่ิมท่ีจะซ้ือ

ดวยตัวเอง จนปจจุบันก็มีประมาณ 200 กวาขวดแลวท่ีเก็บไวอยู 

      (คุณนิด นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 26 มกราคม 2561) 

 พ่ีเร่ิมใชนํ้าหอมตั้งแตตอนวัยรุนชวงเรียนมัธยม คือพอเวลาเดินหางก็จะเห็นเคาเตอรนํ้าหอมอะไรแบบน้ี

แลวก็เร่ิมรูสึกวาอยากลองก็เลยซ้ือมา คือตอนเด็กรูสึกวาถาใชคงจะเทดี พอโตขึ้นพ่ีก็เลือกนํ้าหอมแบบท่ีกลิ่นมัน

แตกตาง เพราะพ่ีวากลิ่นมันก็เปนตัวบอกคาแรคเตอรเราไดประมาณหน่ึง แลวก็รูสึกวาอยากเปนผูใหญดวยนะเลย

ซ้ือใช เพราะรูสึกวาถาเปนผูใหญคงตองใชนํ้าหอม พอเร่ิมมีตังเลยไดซ้ือไปลอง ปจจุบันก็มีท้ังท่ีใชแลวและก็ยังไม

หมดนาจะประมาณ 20 กวาขวดนะ 

      (คุณนพ นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 11 กุมภาพันธ 2561) 

 

 

ภาพ 4.1 นํ้าหอมแบรนดเนมสวนหน่ึงของคณุนพ (นามสมมุติ) 

ท่ีมา : ถายภาพโดย ชัยภัทร น่ิมสกุล 
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4.2 ปจจัยในการบริโภคน้ําหอมแบรนดเนม  

 จากการลงสนามสัมภาษณในประเด็นเรื่องปจจัยในการบริโภค ทําใหเห็นวาในยุคสมัยปจจุบันเรียก

ไดวาเปนโลกที่ไรพรมแดน มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วดวยอัตราที่เพิ่มสูงข้ึนและการขยายตัวของ

รูปแบบความเจริญตางๆ ทั้งจากระบบของการคมนาคม การขนสง การติดตอสื่อสารตางๆ ที่งายสะดวก

รวดเร็ว ทําใหเกิดการแพรหลายของวัฒนธรรมหรือปรากฏการณกระแสความนิยมตางๆใหเกิดข้ึน ในทั่วทุก

มุมโลกไดผานการใชสื่อชองทางตางๆ เรื่องของนํ้าหอมแบรนดเนมก็จะมีหลักการในการที่ทําใหคนจากทั่ว

โลกรูจักและเขาถึงการบริโภคไดงายสะดวกกวาในสมัยอดีต น้ันคือการที่จะตองพัฒนาในชองทางการเขาถึง

และสื่อสารกับผูบริโภคไดหลากหลายชองทาง รวมถึงเรื่องของการที่ปจจุบันสินคาตางๆมีการโฆษณา โดย

การใชเหลาดารานักรองคนดังตางๆมาโฆษณานํ้าหอมแบรนดย่ีหอเหลาน้ัน หรืออีกรูปแบบหน่ึงคือการ

นําเสนอไอเดียทางความคิดที่นาสนใจผานการโฆษณาที่ทําใหผูที่รับสารสามารถรับรูและนิยมช่ืนชอบได เขา

มานําเสนอถึงความเปนแบรนดที่แตกตาง หรูหรา หรือมีเอกลักษณอยางไร ผานรูปลักษณของขวดหรือกลิ่น

นํ้าหอมที่อยากจําหนายและเปนการเช้ือเชิญดึงดูดผูคนใหเริ่มรูจักและใหความสนใจ โดยผานการใชบอรด

โฆษณาที่พบเห็นตามสถานที่ตางๆ ใบปลิวแผนพับ และรวมถึงการใชพื้นที่ออนไลนในการกระจายขาวสาร

และประชาสัมพันธผานสื่อโฆษณาสื่อออนไลนรูปแบบใหม ทําใหผูคนที่บริโภคเมื่อรูสึกรักและช่ืนชอบใน

ย่ีหอแบรนดน้ัน ก็จะมีการซื้อซ้ําเกิดข้ึนไดดวยเหตุที่ชอบความเปนแบรนดที่ถูกใจตนเอง และกลายเปนแบ

รนดโปรดสําหรับตนเองไดอีกดวย อีกทั้งเรื่องของการลดแลกแจกแถมตางๆที่เปนตัวกระตุนการบริโภคของ

คนในสังคมไดเปนอยางดี และแตละแบรนดก็มีการแขงขันกันอยูเสมอ 
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 สวนใหญพ่ีจะดูเว็ปไซตนํ้าหอมตางประเทศกอน วาโน็ตนํ้าหอมเปนยังไง ฟดแบคเสียงตอบรับดีไหม ทาง

แงดีหรือลบยังไงบาง แลวก็ในการซ้ือเร่ืองกลิ่นเปนสําคัญ ขวดดีไซน จะเปนทายๆ คือจะไมไดซ้ือเพราะขวดมุงม้ิง

อะไรแบบน้ัน คือก็มีสวนนะ แตไมใชปจจัยแรก แลวคือดูความชอบของตัวเองเปนหลักมากกวา พ่ีไมใชคนซ้ือ

นํ้าหอมตามกระแส แตเปนคนซ้ือนํ้าหอมตามใจเราชอบมากกวา ก็อาจมีบางท่ีซ้ือตามกระแสแตก็นอยมากๆ ซ่ึงก็

ตองดูอีกวาจะตรงใจเราไหม แลวสวนใหญพ่ีจะดูจากเว็ปไซตนํ้าหอมตางประเทศกอน วาโนตนํ้าหอมน้ันเปนยังไง 

ฟดแบคดีไหม แลวอยางนํ้าหอมของ Britney Spears
5
 พ่ีก็มีเกือบทุกอัน คือพ่ีโตมากับบริทน่ี สเปยร ซ่ึงพ่ีก็คิดวา

ดารานักรองคนดังตางๆ ก็มีสวนในการทําใหไดซ้ือนํ้าหอม 

      (คุณนิด นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 26 มกราคม 2561) 

 การเขามาโซเชียลมีเดีย ทําใหคนเร่ิมรูจักนํ้าหอมมากขึ้น แตกอนก็อาจจะรูจักแคแบรนดดังๆ แตเดี๋ยวน้ีก็

เร่ิมรูจักแบรดท่ีคนอื่นไมคอยรูจักกันมากขึ้น แลวก็มีการใชตามคนอื่นเหมือนกัน เรารูสึกวาเขาใชแลวดูดีเราก็อยาก

ใชบาง อาจจะมาจากโฆษณา การรีวิวตางๆ การซ้ือสิ่งสําคัญสุดก็จะเปนเร่ืองยี่หอแบรนด คือเราม่ันใจวากลิ่นท่ีเรา

ชอบมาจากแบรนดน้ี พอไลนนํ้าหอมของแบรนดยี่หอน่ีผลิตออกมาในรุนอื่นๆ ก็จะคงความเปนแบรนดเอาไว ซ่ึง

เราก็จะดูแบรนดๆน้ีเปนหลักกอน ซ่ึงขวดรูปลักษณก็สวนหน่ึงแตไมไดเปนประเด็นหลักในการซ้ือ คือเราจะดูแบ

รนดยี่หอมากกวา มีแบรนดโปรดท่ีชอบก็จะเปน Tomford
6
 เพราะ เราวามันไมเหมือนใคร เวลาเราฉีดเราจะรูสึก

วาเขาสูไวทํางาน อยางถานํ้าหอม Tom ford หมดก็ซ้ือตอ เพราะวามันเหมือนคาแรตเตอรเราและก็ชอบดวย แลว

อยางพอเรามีขวดแรกแลวก็ตามมาดวยอีกหลายขวด 

      (คุณบี นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 6 กุมภาพันธ 2561) 

 

                                                             
5 Britney Spears ศิลปนนักรองช่ือดัง และมีการต้ังช่ือย่ีหอแบรนดดวยช่ือของตัวเอง 

6 Tom Ford เปนแบรนดจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ภาพ 4.2 นํ้าหอมแบรนดเนมสวนหน่ึงของคณุบี (นามสมมุติ) 

ท่ีมา : ถายภาพโดย ชัยภัทร น่ิมสกุล 

  

 คือเราก็จะไปลองตัวอยางท่ีราน แตวาก็จะตองเปนแบรนดเนมท่ีเราสนใจ และเราก็จะดูท่ีเร่ืองกลิ่นและก็

ความ Sale ดวย คือถามันมีการ Sale ก็จะดี เลือกจากกลิ่นท่ีชอบ เลือกแบบท่ีไมเลี่ยนไป และก็มีการลดราคาดวย 

สวนความสําคัญการซ้ือจะใหกับเร่ืองของแบรนดและกลิ่น สวนรูปลักษณไมคอยมีผล และก็เร่ืองราคา คือเราจะดู

ปริมาณเทียบกับราคาแลวก็กลิ่นท่ีชอบ อยางแบรนดท่ีชอบก็จะเปนของ Victoria Secret คือเราวามันดีราคาไมได

สูงมาก และก็มีใหเลือกหลากหลายกลิ่น มีซ้ือซํ้านะในกลิ่นท่ีชอบ เพราะวาตัวเราชอบนะ แลวคนก็มีการจดจําเรา

ไดจากกลิ่นน้ันแลว 

      (คุณฟา นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 27 กุมภาพันธ 2561) 
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 ก็จะไปลองกลิ่นเทสกลิ่นท่ีเคารเตอรดม และก็จะรอตัดสินใจอีกที จะไมซ้ือตอนน้ันเลยอาจจะแบบไปเดิน

เลนกอน ถาชอบก็จะกลับมาซ้ือหรือถาเราเปลี่ยนอยากไดยี่หออื่นท่ีเราไมมี ก็จะดูรีวิว ซ่ึงจะดูใหน้ําหนักประมาณ

60 เปอรเซน แลวเลือกจากกลิ่นเปนสวนสําคัญนะ กลิ่นถามันถูกใจก็ซ้ือ ไมไดสนใจในเร่ืองแบรนดตองอันน้ันอันน้ี

เทาไร แตตองเปนแบรนดท่ีคนรูจักหนอย แลวแบรนดท่ีชอบจะเปนของ Dior Sauvage
7
 คิดวามันดูสุขุมดีเหมาะ

กับวัยเรา ดูแบบเทๆดวย 

       (คุณเอ นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 9 มีนาคม 2561) 

 เราเลือกจากรูปลักษณขวดนะ คือมันก็มีราคาท่ีสูง คิดวาแบบถาซ้ือมาแลว อยางถาไดใชดวยจริงๆก็ดีหรือ

ถาไดเก็บก็ดี แตถาไดเลือกก็คงเลือกถาวาไดเก็บไวดูไวโชวกอนนะ แตเร่ืองของแบรนด ถาแบรนดไหนไดเลือกวัสดุ

ในการทํามาไดดี ก็นาเก็บซ้ือ คือถึงจะเปนยี่หอแบรนดก็จริงแตถาจะซ้ือมาแลวดูมันจะไมคงทน คือใชวัสดุท่ีแบบไม

ดีเทาไรก็จะไมซ้ือไมเอา แลวแบรนดท่ีชอบก็จะเปนของ Viva La Juicy
8
 ท่ีมันจะเปนแบบขวดมีการผูกโบวเปน

เอกลักษณของแบรนด แลวเคาก็ทําออกมาหลายๆแบบ คือ มีกากเพชรรอบขวด หรือทําขวดออกมาเปนถวยขนม

หวาน ในอนาคตถาหมดก็จะซ้ือซํ้าแน 

      (คุณหวาน นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 17 มีนาคม 2561) 

 สวนใหญพ่ีดูจากขาวสารท่ัวไปวาอยางมันมีตัวน้ัน มีตัวน้ีมา แลวนาสนใจอยางไร แตจุดท่ีตัดสินใจน้ี 

จะตองเปนการทดลองท่ีราน ไปลองกลิ่นจริงท่ีราน สวนตัวชอบกลิ่นประมาณเปนกลิ่นท่ีไมคอยมีแบบท่ัวๆไปแลว

เลือกจากกลิ่นเปนหลักครับ แตวาขวดน่ีก็มีผลอยูพอสมควร เพราะวาพ่ีทํางานเก่ียวกับออกแบบ พ่ีก็จะชอบขวดท่ี

สวยๆดวย เปนคนชอบใชนํ้าหอมหลายแบรนด อยางบางแบรนดท่ีเปดใชแลว ก็ยังไมหมด แตก็อยากไดอันใหมก็ซ้ือ

อีก สวนแบรนดท่ีชอบ จะเปนของ Tom Ford ครับ เพราะ Tom Ford จะออกแบบกลิ่นท่ีมันมีเอกลักษณ 

      (คุณนพ นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 11 กุมภาพันธ 2561) 

  

  

                                                             
7 Sauvage เปนช่ือรุนนํ้าหอม ผลิตออกมาครั้งแรกในป 2015 จากแบรนด Christian Dior เปนแบรนดจาก

ฝรัง่เศส 

8 Viva La Juicy เปนแบรนดนํ้าหอมจากประเทศสหรัฐอเมรกิา 
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 และในปจจุบันเมื่อโลกเขาสูยุคโลกาภิวัตน ก็มีความเจริญกาวหนาในหลายดาน รวมถึงดานการที่

ทําใหโลกอยูเพียงแคปลายน้ิว ซึ่งทําใหเกิดแอพพริเคช่ันตางๆใหผูคนไดเลือกใชเลือกเลน ไดคนหาเพื่อนใหม

และติดตอพูดคุยกันได ไดแชรประสบการณและไดแสดงออกทางตัวตน ในเรื่องที่เกี่ยวของกับตัวของตนเอง

มากข้ึนวาเราชอบและเปนอะไรอยางไร ในแงมุมตางๆของชีวิตผานพื้นที่ออนไลนสวนตัวในโลกโซเชียลเน็ต

เวิคล ที่จะพบไดจากการกดไลค การแชรเรื่องราวนํ้าหอมที่ตนเองช่ืนชอบ หรือการเปดชองทางในการทํา

ธุรกิจของตนเองผาน เพจ กลุม หรือเว็ปไซตตางๆ ที่ในสมัยปจจุบันก็เริ่มเปนที่นิยมอยางมากและมีอัตราที่

ขยายตัวเพิ่มมากข้ึน ดวยเหตุที่การเขาถึงที่สะดวกและไมเสียเวลามากมายเหมือนในอดีต ทั้งน้ีในรูปแบบที่

เปลี่ยนแปลงไปทําใหเรื่องราวของนํ้าหอมแบรนดเนมผูคนในสังคม ก็ตองมีการเลือกรานคาออนไลนที่ไวใจ

ไดและเช่ือมั่นในของที่ซื้อไป อาจจะมาจากการไดรับคําแนะนําจากคนอื่นที่เคยซื้อ หรือการโฆษณาที่ไมเกิน

จริง รวมถึงราคาที่ตองมีความปลอดภัย กลาวคือ ราคาจะไมถูกเกินไปสําหรับนํ้าหอมแบรนดเนมจนสราง

ความไมมั่นใจในการบริโภค เปนตน แตก็มีบางสวนในสังคมยังคงมีการซื้อจากรูปแบบอื่นๆที่พบเห็นได น้ันก็

คือตามหางสรรพสินคาช่ือดังและเคารเตอรของแบรนด ซึ่งมีราคาสูงกวาแตเรื่องของความมั่นใจและ

หลักประกันความจริงแทความรูสึกหลังการซื้อก็ดีกวาแบบรานคาออนไลน รวมถึงยังพบวามีการซื้อจากการ

ฝากเพื่อนหิ้วมาจากตางประเทศหรือไมก็ซื้อที่ดิวต้ีฟรีเขตปลอดภาษี เวลาที่ตนเองไดเดินทางออกนอก

ประเทศ ดวยเหตุผลที่วาไดนํ้าหอมแบรนดเนมในราคาที่ถูกกวากวาการซื้อในเมืองไทย จากที่กลาวมาทําให

เรื่องของความหมายของโลกที่ไรพรมแดน ความเจริญกาวหนาเมื่อเขาสูยุคโลกาภิวัตนในปจจุบัน ก็ทําให

สงผลถึงเรื่องของคานิยมบางอยางจากความเปนตะวันตก รูปแบบการดําเนินชีวิตจากชาวตางชาติในการใช

นํ้าหอม ไดเขามามีอิทธิพลตอการบริโภคของสังคมคนไทยมาอยางยาวนาน เกิดการปรับตัวและการนํามาใช

ในชีวิตประจําวัน รวมถึงเรื่องของการบริโภคที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปและมีชองทางใหเลือกบริโภคที่

หลากหลาย ตามความพึงพอใจของตนเอง โดยผูบริโภคจะมีการเปรียบเทียบเหตุผลของราคา ความคุมคา

และความพึงพอใจ รวมอยูดวยในการเลือกบริโภคทั้งจากแหลงที่จะบริโภค และแตละตัวสินคาอยางนํ้าหอม

แบรนดเนมตางๆ เปนตน 
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 พ่ีจะซ้ือจาก Duty free
9
 เปนหลัก แลวก็จะมีห้ิวเองบางทีก็ฝากเพ่ือนห้ิวมาจากตางประเทศ แลวก็ซ้ือตาม

เคาเตอร ชวงลดราคาดวยเพราะราคาตางกันคอนขางเยอะนะ ถาไมมีคนห้ิวมาให พ่ีก็จะรอเคาเตอรรอจังหวะลด

ราคา แลวพอเร่ิมมีโซเชียลเน็ตเวิคล มีการรีวิวนํ้าหอมตางๆ มันเพ่ิมความอยากความตองการใหเราแบบอยากลอง

มากขึ้น 

      (คุณอร นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 6 กุมภาพันธ 2561) 

 ฝากเพ่ือนซ้ือจากตางประเทศ เวลาเพ่ือนไป ราคามันก็จะถูกกวา คือเราก็จะไปลองดมดูท่ีเคาเตอรกอน

หรือเพ่ือนมาถามบอยก็จะซ้ือ ตาม Duty free บาง ตามชอปรานอะไรประมาณน้ี สวนทางอินเตอรเน็ต ก็จะมีการ

ซ้ือนํ้าหอมแบบขนาดทดลองเอามาลองกลิ่น แตไมใชแบบขวดเต็มท่ีอยากได สวนทําไมถึงฝากเพ่ือนซ้ือเพ่ือนห้ิว ก็

จะเปนเร่ืองของความม่ันใจ มีความแทกวา สวนในอินเตอรเน็ตน่ี ก็จะตองดูวาเจาไหนไวใจได แลวก็เราจะรอ

จังหวะท่ีราคามันลดหรืออยูในชวงท่ีเราพอใจ กลิ่นเปนสวนหน่ึง ราคาก็เปนสวนหน่ึง บางท่ีกลิ่นดีมากแตแพงไป 

เราก็มีแบบตัดใจไมเอา หรือราคาถูกมากแตกลิ่นไมดีเราก็ไมเอา คือมันอยูอยางละคร่ึงๆของราคาท่ีโอเค กลิ่นท่ี

โอเค เราก็จะซ้ือนํ้าหอมอันน้ัน 

      (คุณบี นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 6 กุมภาพันธ 2561) 

 พ่ีจะไปซ้ือท่ีตางประเทศ ตามแหลงเคารเตอรนํ้าหอมท่ีน้ัน อยางถาพ่ีไปญี่ปุน พ่ีก็จะซ้ือ Issey Miyake
10

 

ถาพ่ีไปปารีส พ่ีก็จะซ้ือ Chanel
11

 อะไรประมาณน้ี อยางไปคร้ังหน่ึงแลวพ่ีก็จะไดขนกลับมาเกือบ 10 ขวด แลวก็

จะมีบางท่ีซ้ือตามเว็ปไซตอินเตอรเน็ตจากทางตางประเทศท่ีลดราคาพ่ีก็จะซ้ือ อยางเว็ป Amazon
12

 ก็มีเกือบทุก

อยางนะ 

      (คุณนิด นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 26 มกราคม 2561) 

  

 

                                                             
9 Duty Free สินคาปลอดภาษี 

10 Issey Miyake เปนแบรนดจากประเทศญีปุ่น 

11 Chanel เปนแบรนดจากประเทศฝรัง่เศส 

12 Amazon เปนช่ือเว็ปไซต ที่มกีารขายสินคาออนไลน 
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 แหลงท่ีซ้ือก็มีเยอะนะ อยางเคารเตอรก็ซ้ือ บางทีก็สั่งมาจากอินเตอรเน็ตรานตางๆ แลวก็มีฝากเพ่ือนซ้ือ

จากตางประเทศ แตตามเคารเตอรน้ีจะซ้ือเปนสวนใหญ เพราะเวลาซ้ือจากเคารเตอรเราม่ันใจ อีกอยางคือเราซ้ือ

ตามอินเตอรเน็ตของปลอมก็มีอยูเยอะ ราคาก็แพงอยูนะ แลวเคยโดนแบบซ้ือไดของปลอมมา พอดมแลวแบบกลิ่น

มันไมใชเลย แลวเราก็เร่ิมรูสึกวาของแทกับของปลอมมันก็ตางกันเยอะ ท้ังคุณภาพ เร่ืองกลิ่น ความคงทน 

       (คุณเอ นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 9 มีนาคม 2561) 

 คือเราไมคอยไดไปเดินท่ีเคาเตอรลองเทาไรนะ เราจะใชวิธีแบบหาอานเอา แบบการรีวิวตามโลกโซเชียล

อะไรแบบน้ี คนอื่นๆก็จะมาเขียนแบบโทนน้ีกลิ่นแนวน้ี ก็แบบอานเยอะอยูเหมือนกันกวาจะตัดสินใจซ้ือ แลวก็จะมี

การซ้ือตามรานออนไลน ใน Instragram เพราะวามันก็มีราคาท่ีถูกกวาตามเคารเตอรนะ ท่ีรูจักก็คือเราอานภาพ

จากตามอินเตอรเน็ตก็เลยเจอ 

      (คุณหวาน นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 17 มีนาคม 2561) 

 

4.3 ความหมายของการบริโภคน้ําหอมแบรนดเนม  

 ในเรื่องของความหมายที่ไดจากการศึกษา คนวัยทํางานในสังคมเมืองที่บริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม 

ทําใหเห็นวานํ้าหอมแบรนดเนม เปนสินคาประเภทที่ใหความหอมที่หรูหรา มีระดับ และการออกแบบที่ให

ความสวยงามทั้งจากขวดบรรจุภัณฑ และกลิ่นนํ้าหอมที่มีเอกลักษณและความหอมที่แตกตางจากนํ้าหอม

หรือผลิตภัณฑที่ใหความหอมทั่วๆไป ที่มีราคาถูกและหาซื้อไดทั่วไป เหตุผลดังกลาวทําใหสินคานํ้าหอมแบ

รนดเนม เปนสินคาที่มีราคาที่สูง ทําใหสวนใหญผูคนในสังคมมองวานํ้าหอมแบรนดเนม น้ันเปนสินคาที่

ฟุมเฟอยหรือเกินความจําเปน อยางไรก็ตามจากสาเหตุที่เกิดการใชการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมที่มีอยูใน

สังคม ก็ทําใหเกิดเรื่องของความมีรสนิยมที่ดี โดยเรื่องของรสนิยมน้ีสอดคลองกับรสนิยมที่ไดรับการยอมรับ

วาดีในสังคม แตการไดรับการยอมรับวาดีน้ัน แมนํ้าหอมแบรนดเนมมีราคาที่สูง แตก็ตองแลกมากับความมี

คุณภาพและช่ือเสียงของแบรนดที่ดังไปทั่วโลก ทั้งในดานกลิ่นหอมและการออกแบบตางๆ และความรูสึกที่

ไดรับการตรวจสอบมาโดยผานกระบวนการในการผลิตที่ทันสมัยตางๆ ที่ตอกยํ้าและสรางความเช่ือมัน่ใหกบั

ผูบริโภค ทําใหคําวานํ้าหอมแบรนดเนมน้ันก็ดูสมเหตุสมผลกับคําวาการมีรสนิยมที่ดีในดานการใชนํ้าหอม

แบรนดเนม ที่คนในสังคมมักชอบพูดกันวาคนที่ใชแบรนดเนมน้ันเปนคนมีรสนิยม ในเรื่องของชนช้ันตอการ

บริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม อันมีความสัมพันธกับเรื่องของรสนิยม กลาวคือ เมื่อรสนิยมที่ไดรับการยอมรับ
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ในสังคมวาดี ซึ่งสวนใหญสิ่งที่ตามมาน้ันคือเรื่องของราคาที่แพงและสูง ทําใหสิ่งน้ีเปนตัวกําหนดในการ

เขาถึงเรื่องที่เกี่ยวของกับรายไดทางสังคมที่คนๆหน่ึงไดรับ โดยที่เรื่องของชนช้ันที่พูดถึงน้ี ถูกแบงโดยอาชีพ

ที่ทําและเงินที่จะไดรับ ทําใหในเรื่องนํ้าหอมแบรนดเนม ก็มีความสัมพันธกับกลุมคนที่จะสามารถมีการซื้อ

ไปบริโภคได อยางถาหากมองในภาพรวมของสังคม ความเปนไปไดของการที่คนหาเชากินคํ่า อยางเชน คน

ที่ไดรับเงินมีรายไดวันละ 300 บาท ก็แทบจะไมมีใครที่ใชนํ้าหอมแบรนดเนมกัน จะเห็นก็แตเปนกลุมคนที่มี

หนาที่อาชีพการทํางานที่ดีหรือมีอํานาจทางการเงินที่สูงจะใชนํ้าหอมแบรนดเนมกันเทาน้ันเปนสวนใหญ 

จากตรงน้ีความสัมพันธของนํ้าหอมแบรนดเนมกับรสนิยมชนช้ันที่เกิดข้ึน ก็ทําใหเห็นวาตัวสินคาหรอืนํ้าหอม

แบรนดเนมเองน้ัน ทําหนาที่ในการสะทอนแสดงใหเห็นเรื่องรสนิยมชนช้ันทางสังคมผานการบริโภคไดดวย

ตัวของสินคาเอง โดยที่ผูคนในสังคมที่ใชนํ้าหอมอาจไมไดเปนคนแบงความแตกตางกันของรสนิยมหรือชน

ช้ัน แตเพราะการที่นํ้าหอมแบรนดเนม ถูกสรางข้ึนโดยพื้นฐานของการมีคุณภาพและการที่ถูกใหความหมาย

ในเชิงที่หรูหราและราคาที่สูง ดวยเหตุน้ีทําใหผูคนในสังคมมองวานํ้าหอมแบรนดเนมน้ัน เปนสินคาที่มี

คุณคาเหมาะสําหรับคนที่มีเงินและตองเปนคนที่มีรสนิยมสูง 

  

 เร่ืองชนช้ันรสนิยม เราคิดวามีนะ อยางนํ้าหอมก็มีหลายแบรนดหลายกลิ่น การท่ีไดครอบครองนํ้าหอมท่ีมี

ราคาสูง มันก็อาจจะเหมือนเปนตัวบอก เหมือนการแสดงถึงฐานะของตัวเองได อยางถาพูดถึงนํ้าหอมท่ีเปนแบบแบ

รนดเนม เราก็รูสึกวามันก็ดูดีมีระดับขึ้นมาแลวละ ถาเม่ือเทียบกับนํ้าหอมท่ัวๆไปนะ 

      (คุณหวาน นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 17 มีนาคม 2561) 

 นํ้าหอมแบรนดเนมมันแสดงถึงฐานะดวยนะ อยางหนาท่ีการทํางาน คือถาเราใชนํ้าหอมตลาดนัดแบรนด

ถูกๆท่ัวไป ก็อาจดูเปนวัยรุนแสดงใหรูวาฐานะเงินเดือนเรายังมีไมเยอะ แตพอเราเร่ิมมีเงินมากขึ้น เราก็ตองการสิ่ง

ท่ีมันแสดงถึงฐานะตัวตนในสังคมมากขึ้น เราก็ตองเลือกท่ีแบบท่ีคนไมคอยซ้ือกัน ซ่ึงมันก็แพง ซ่ึงคิดวานํ้าหอม ก็

เปนสิ่งแสดงฐานะไดอยางหน่ึงนะ ดวยความท่ีมันเหมือนเปนสิ่งเกินความจําเปน ท่ีคนท่ัวไปจะใชกัน ทําใหนํ้าหอม

แบรนดเนม ก็จะมีแตคนมีเงินหรือคนช้ันสูงจะใชกัน เพราะวาคนท่ีทํางานมนุษยเงินเดือน ท่ีเงินเดือนไมสูงพอ ก็คง

ไมซ้ือใชของแบบน้ีกัน 

      (คุณบี นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 6 กุมภาพันธ 2561) 
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 เร่ืองชนช้ันรสนิยมก็อาจจะเก่ียวของอยูนะ คือนํ้าหอมแบรนดเนมบางยี่หอมีราคาแพงราคาสูง ซ่ึงพอได

กลิ่นก็จะรูเลยวานํ้าหอมน้ันมีราคาแพง กวานํ้าหอมท่ีกลิ่นท่ัวไป ซ่ึงพ่ีวามีสวนนะ 

       (คุณเอ นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 9 มีนาคม 2561) 

 เร่ืองชนช้ันรสนิยม คิดวามีสวนแตไมไดสนับสนุนการแบงชนช้ันอะไรนะ เพียงแตการเขาถึงน้ีมันก็ไมงาย 

ก็เลยดูเหมือนแบบมันแบงวา คนท่ีสามารถเขาถึงไดตองมีเงิน อยางคนท่ีใชนํ้าหอมเลียนแบบ ท่ัวไปตามตลาดนัด

อะไรอยางน้ี พวกเคาซ้ือเพราะวามันหอม แตพวกเขาไมรูดวยซํ้าวามันกลิ่นเหมือนหรือเลียนแบบมาจากแบรนด

เนมอะไร แตคนท่ีใชนํ้าหอมแบรนดเน่ีย พวกเขาจะรูวากลิ่นน้ีมันเหมือนกับอะไร ซ่ึงมันก็แบงในการเขาถึงนะ ดวย

ท่ีขาย ราคาดวยอะไรอื่นๆอยูแลว พ่ีวานํ้าหอมมันแบงดวยตัวมันเอง คนใชคงไมไดแบงแบบเราท่ีใชหรือคนท่ีไมใช

แบรนดเนมตางกัน 

      (คุณอร นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 6 กุมภาพันธ 2561) 

  

 นอกจากเรื่องราวที่เกี่ยวของกับเรื่องของรสนิยมชนช้ันแลว สิ่งสําคัญที่ตามมาจากการเปนสิ่งที่

หรูหรามีคุณคา น้ันยังสัมพันธกับเรื่องของตรรกะแหงการบริโภคที่เห็นได จากการใชนํ้าหอมเพื่อประโยชน

ทางดานการใชสอยโดยตรงในเรื่องของการเพิ่มความหอม ซึ่งนอกจากน้ันแลวก็มีเรื่องของการที่นํ้าหอมแบ

รนดเนม ไดมีการนํานํ้าหอมแบรนดเนม มาขายตอโดยผูบริโภคและการขายไดก็แปรเปลี่ยนเปนเงิน และ

นํามาใชในการลงทุนเพื่อการบริโภคตอไปได และรวมถึงการที่ผูบริโภคน้ันก็ยังใชนํ้าหอมแบรนดเนม เปนสิ่ง

ที่แทนคุณคาการแลกเปลี่ยนทางใจที่สําคัญอีกดวย กลาวคือ จะเห็นไดวาคนวัยทํางานในสังคม มีการมอบ

เปนของขวัญของฝากใหกับคนรอบตัวที่พวกเขารักได เชน ครอบครัว พี่ๆนองๆ เพื่อน ซึ่งอาจจะใหกันใน

โอกาสตางๆและชวงวันสําคัญตางๆ เชน การซื้อใหเปนของขวัญในวันเกิด การมอบใหเปนของที่แสดงความ

ยินดีเมื่อเรียนจบ เปนตน นับวานํ้าหอมแบรนดเนมสามารถเปนสิ่งที่แทนคุณคาทางจิตใจระหวางกันและกัน

ไดอีกดวย 

 

 โดยสวนตัวเราก็จะมีแบบบางทีซ้ือมาใชเบื่อแลว ก็จะมีการขายกับพวกพ่ีๆนองๆท่ีรูจัก คนท่ีสนิทกัน

พอควรแลวเคาก็จะมาซ้ือตอกับเรา บางคร้ังบางทีเบื่อๆก็ใหฟรีๆก็มีเหมือนกัน 

      (คุณนิด นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 26 มกราคม 2561) 
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 สวนตัวก็มีการขายนํ้าหอมตอนะ อยางมีเพ่ือนท่ีชอบนํ้าหอมแนวเดียวกัน เราก็จะขายใหคนน้ันตอถาเรา

ไมไดชอบมาก คือเราตองลองกอนถึงขาย เวลาขายก็อาจจะถูกลงมาจากท่ีซ้ือสัก 100 - 200 บาท เพราะเราแทบ

ไมไดใชหรือไมบางคร้ังซ้ือเยอะเกินไป คือเคยซ้ือแบบ Davidoff
13

 มาแลวแบบกลิ่นไมคอยทนก็มีขายตอใหพ่ีท่ีรูจัก 

สวนของขวัญน่ีเราก็ซ้ือใหแมบอยๆนะ แลวก็มีนองสาวก็เคยฝากซ้ือ เพราะอยางแมใชนํ้าหอมกลิ่นเดิมท่ีชอบ เราก็

มักซ้ือใหเพราะเปนของใชประจําวันของแม อีกอยางไมรูจะซ้ืออะไร เพราะอยางเคร่ืองสําอางคแมเคาจะซ้ือใชเอง 

คือเราซ้ืออาจไมถูกใจ เสื้อผาก็ไมเคยมีรสนิยมท่ีถูกใจแม แตอยางนํ้าหอมซ้ือใหแลวแมเราโอเคเพราะเคยใชประจํา

ชอบอยูแลว 

      (คุณอร นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 6 กุมภาพันธ 2561) 

 เคยมีการซ้ือใหเปนของขวัญของฝากคนอื่น คืออยางเวลาบางทีนองๆเรียนจบปริญญา แลวเปนเด็กผูชาย

บางทีเราก็นึกไมออกจะซ้ืออะไรให แตถาเปนนํ้าหอมคิดวายังไงเขาก็คงไดใช เพราะยังไงก็ฉีดใชไดท่ัวๆไป แลวก็จะ

ดูคาแรคเตอรของแบรนด แลวก็ไปลองดมกลิ่น แลวเลือกกลิ่นท่ีมันกลางๆพอท่ีคนท่ัวไปนาจะชอบ 

      (คุณนพ นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 11 กุมภาพันธ 2561) 

 เคยมีการใหเพ่ือน รูสึกจะเปน Versace
14

 นะเพ่ือนไดกลิ่นก็บอกหอมดีเราไมคอยชอบก็เลยใหเพ่ือน แลว

ก็เคยซ้ือเปนของขวัญใหแม การเลือกซ้ือคือเปนกลิ่นผูหญิง ท่ีเราไดกลิ่นแลวเราก็ชอบ เราก็เลยอยากใหเขาไดใช 

       (คุณเอ นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 9 มีนาคม 2561) 

 เราเคยมีแบบใหเพ่ือนดวยนะ ก็คืออยางเราตองดูกอนวาชอบไหม ขวดมันก็ไมไดสวยอะไรธรรมดาๆ ก็เลย

ไมไดเสียดายตรงขวด และอีกอยางคือเก็บไวก็ไมไดใชเลย ท่ีบานก็ไมไดใชกัน แลวคือเพ่ือนเราก็ชอบกลิ่นแนวโทนน้ี 

เราก็เลยใหเพ่ือนไปใชเลยดีกวา มันจะไดไมเสียของ 

      (คุณหวาน นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 17 มีนาคม 2561) 

  

  

 

                                                             
13 Davidoff เปนแบรนดจากประเทศสวิตเซอรแลนด 

14 Versace เปนแบรนดจากประเทศอิตาล ี
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 ทั้งน้ีเรื่องของนํ้าหอมแบรนดเนม สิ่งหน่ึงที่ผูบริโภคคํานึงและเล็งเห็นถึงน้ันคือเรื่องของสุขภาพและ

รางกาย โดยที่ทางดานรางกายจะเปนในลักษณะของการที่เมื่อใชนํ้าหอมแลว เปนการแสดงใหเห็นถึงการที่

เปนคนที่รูจักดูแลตัวเอง ในเรื่องของกลิ่นกายที่อาจเกิดข้ึน หรือในเรื่องของสุขภาพ ดวยความเปนแบรนด

เนมก็ทําใหก็มีสวนในการที่เลือกบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมที่มีช่ือระดับโลกระดับสากล โดยที่สุขภาพของ

ตนเองน้ันจะปลอดภัยกวาการที่ใชนํ้าหอมตามตลาดนัดทั่วไป ดวยความที่เรื่องของสวนผสมที่ใหกลิ่นฉุน

หรือการเคยมีประสบการณที่เมื่อใชกอใหเกิดการแพแดง หรือกลิ่นนํ้าหอมที่ไมมีคุณภาพ ที่มีความเพี้ยน

และกลิ่นก็ไมติดทน ซึ่งจากสาเหตุเหลาน้ีเปนสิ่งที่ทําใหไมกลาที่จะซื้อบริโภคนํ้าหอมที่ไมไดเปนสินคาแบรด

เนมที่มีช่ือเสียง เพราะนํ้าหอมแบรนดเนมเปนสิ่งที่พิสูจนในเรื่องของการมีคุณภาพ และการมีช่ือเสียงที่กา

รันตีความเช่ือมั่นใหกับผูบริโภค และรวมถึงการที่นํ้าหอมแบรนดเนมตอบสนองตอความสุขสวนตัวไดไมวา

จะเรื่องของย่ีหอความเปนแบรนด ขวดรูปลักษณที่นาใชนาซื้อ และในเรื่องของกลิ่นหอม ที่มีมิติคุณภาพใน

เรื่องความติดทนและการกระจายตัว รวมถึงการที่กลิ่นก็หอมละมุนกวา มีกลิ่นใหเลือกบริโภคมากมายไม

เหมือนใคร ทําใหนํ้าหอมแบรนดเนมสามารถเปนสวนเติมเต็มและสรางความหมายความสุขใหกับตนเองได 

  

 นํ้าหอมแบรนดเนม ขอดีคือเร่ืองของคุณภาพ อยางความติดทนกวา กลิ่นดีไมเปลี่ยน แลวกลิ่นก็มี

เอกลักษณดีนะ กลิ่นทุกชวงท้ังตนชวงกลางก็ดี อยางเวลาคนไดกลิ่นก็จะรูนะวาอันไหนเปนกลิ่นของแบรนดเนมอัน

ไหนเปนกลิ่นนํ้าหอมธรรมดาๆ อยางนํ้าหอมตลาดนัด มันจะไดกลิ่นแคชวงตน แปบเดียวก็จะหายไปเลย แลวก็ตอง

ฉีดซํ้า ความกระจายตัวของกลิ่นก็ไมเทากันนะ คือเราก็ใชแตนํ้าหอมแบรนดเนมนะ ไมใชพวกนํ้าหอมตลาดนัด

ท่ัวไป เพราะอยางเร่ืองของคุณภาพ สวนผสม ท่ีเราไมรูวานํ้าหอมตามตลาดท่ัวไปใสอะไรลงไป แตถาเปนพวกแบ

รนดน่ีคือ เขาไดคิดวิเคราะหวิจัยมาแลววามันเหมาะกับรางกาย ซ่ึงมันทําใหเราม่ันใจมากขึ้นเช่ือม่ันจากสิ่งท่ีเปนแบ

รนดมากกวา เคยมีประสบการณเหมือนกันก็ไมเชิงวาไมดีหรอกแตรูสึกเสียดายเงินไปกับนํ้าหอมตลาดนัดท่ัวไป คือ

กลิ่นมันหายเร็ว คุณภาพไมได รูสึกวากลิ่นพวกน้ีเพ้ียนและจางหายเร็ว 

      (คุณบี นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 6 กุมภาพันธ 2561) 

  

 

 



61 
 

 

 อยางนํ้าหอมแบรนดเนมกับนํ้าหอมแบรนดไทย หรือพวกนํ้าหอมตลาดนัด ก็จะตางกันในเร่ืองของ

คุณภาพ คือคนละเร่ืองเลยนะ เพราะวาอยางในนํ้าหอมตามตลาดนัด มันคือการเอานํ้าหอมท่ีมีอยูมาผสม

แอลกอฮอลเขาไปใหมันเจือจาง แลวก็มาแบงขาย เราจะใชทําไม ในเม่ือเรามีนํ้าหอมท่ีดีอยู สมมุติพ่ีซ้ือมาประมาณ 

30 เหรียญ ใน 100 ml ถาเอามาขายแบบแบงขายตามตลาดนัด ก็อาจจะเอามาผสมขายซีซีละ 50 บาท แตน้ันมัน

คือการหลอกลวงผูบริโภค เราก็ไมซ้ืออะไรแบบน้ัน เพราะวาใชแลวก็ไมทน จะทําทําไมซ้ือทําไม โน็ตมันก็เปลี่ยน 

ความหอมก็ไมได 

      (คุณนิด นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 26 มกราคม 2561) 

 ความตางเราคิดวานํ้าหอมแบรนดเนมกับตลาดนัดท่ัวไป เราคิดวาตางกันในเร่ืองกลิ่นความนุมนวลของ

กลิ่น เหมือนกับนํ้าหอมท่ัวๆไปบางทีมันก็อาจจะมีกลิ่นท่ีฉุนไปแรงไป หรือความติดทนก็ไมได แลวก็กลิ่นเพี้ยนงาย 

แตถาเปนแบบแบรนดเนม ก็จะตองมีการคัดสรร มีการสกัดท่ีกลิ่นน้ันมันมุมละมุนกับจมูกมากกวา แลวก็รวมถึง

นํ้าหอมกับการจัดการรางกายรวมถึงสุขภาพ เราคิดวามีผลนะท่ีทําใหใชนํ้าหอมแบรนดเนม คืออยางวันน้ีเราอาจจะ

เหงื่อออกเยอะ เราก็จะฉีดนํ้าหอมสักนิดหน่ึง เพ่ือใหรูสึกวาไดกลิ่นอะไรท่ีสบายจมูกเราและคนรอบขาง 

      (คุณหวาน นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 17 มีนาคม 2561) 

 เร่ืองความตางของนํ้าหอมแบรนดเนมกับนํ้าหอมตามตลาดนัดอะไรน่ี พ่ีไมม่ันใจเร่ืองของกลิ่น ความติด

ทน คือนํ้าหอมท่ีไมใชแบรนดเนม กลิ่นแอลกอฮอรจะแรงมาก คือมันไมใชความหอมท่ีเราตองการ ซ่ึงเราจะไมเจอ

ประสบการณแบบไมดีน้ีในนํ้าหอมแบรนดเนม ขนาดเปนนํ้าหอมแบรนดไทยราคาถูก ถากลิ่นฉุนๆนํามาพ่ีก็จะไม

ชอบ หรือเคยใชนํ้าหอมแลวแพดวยนะ อยางแบบแบรนดในไทยตามตลาดนัดท่ัวไปอะไรแบบน้ี คือฉีดแลวแดงทุก

ท่ีท่ีใชเลย ก็เลยคอนขางระวัง เลยมักจะเทสกอน 

      (คุณอร นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 6 กุมภาพันธ 2561) 

  

 ในสวนความหมายจากตัวตนของคนที่บริโภคและไดมีการใชนํ้าหอมแบรนดเนมในชีวิตประจําวันใน

ทุกวัน อันเปรียบเสมือนการที่เปนสิ่งของชวยเสริมแตงบุคลิกตัวตน เชนเดียวกับเรื่องของ การแตงกาย 

เครื่องประดับ การแตงหนาทําผมตางๆหรือการเปน Accessory ที่ขาดไมไดสําหรับการดําเนินชีวิตในแตละ

วัน ในการทํางานหรือพบปะผูคนในสถานที่ตางๆของคนวัยทํางาน โดยที่พบวาระหวางวันก็มีการพกนํ้าหอม

ไปดวย หรือแมแตเวลาที่ตนเองจะตองเดินทางไกลไปในตางประเทศหรือตางจังหวัด ก็จะมีการพกพา

นํ้าหอมที่ช่ืนชอบและที่จะใชในการเดินทางหรือทํางานเหลาน้ันเสมอ โดยผูที่ใชนํ้าหอมแบรนดเนมตางก็

ไมไดมีนํ้าหอมแบรนดเนมกลิ่นเดียวหรือแบรนดเดียวในชีวิตของพวกเขา โดยสิ่งที่สะทอนจากวิถีการบริโภค
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น้ีน้ันคือความหลากหลายของความช่ืนชอบ และการที่ตนเองน้ันไดใหความหมายความสําคัญ กับการเปรียบ

นํ้าหอมแบรนดเนมที่ใชเสมือนเปนการแตงตัวใหกับตนเอง เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ เรื่องของความมั่นใจ 

และอารมณใหกับตัวเอง ที่สัมพันธกับเรื่องของภายในความคิด ความรูสึกและจิตใจ และยังข้ึนอยูกับปจจัย

ตางๆที่แวดลอมรอบตัวในแตละครั้ง ทั้งสภาพอากาศ งานกิจกรรมที่ทํา หรือผูคนที่แวดลอม นอกจากน้ียัง

รวมถึงเรื่องราวที่ตนเองไดใชพื้นที่สวนตัวทางโลกออนไลน เชน Facebook , Instagram หรือการพูดคุยกัน

ในชีวิตประจําวันกับคนอื่นๆ เพื่อบอกเลาซึ่งก็ทําใหเรื่องราวของนํ้าหอม เปนสิ่งที่นอกจากจะสัมพันธกับ

ตัวเองแลว ยังสะทอนและสามารถบอกถึงเรื่องราวที่ตนเองและคนอื่นผานการใชนํ้าหอมแบรนดเนม ที่ได

สัมผัสหรือมีประสบการณมากอนและนอกจากน้ีการใชนํ้าหอมแบรนดเนม ก็เปนสิ่งที่ตอบสนองตอความ

ตองการของตนเองที่มีการเล็งเห็นถึงความหมายและคุณคาที่ไดรับใหกับชีวิตของตัวเอง 

 

 พ่ีก็ใชหลายแบรนดเปลี่ยนไปเร่ือย เพราะเราฉีดขึ้นอยูกับวาเราไปไหน ถาใชในท่ีทํางาน สวนใหญก็คือจะ

ใชเวลาไปขางนอก ปกติชอบกลิ่นแนวไมก็ชอบนะ แลวก็ขึ้นอยูกับวาเราจะไปไหนดวยนะ อยางสมมุติจะมาทํางาน 

เราก็ตองดูวากลิ่นน้ีเพ่ือนเราโอเคม้ัย อยางถาแบรนดกลิ่นไหนชอบก็ซ้ือซํ้า ถาแบรนดไหนไมคอยชอบก็ไมไดซ้ือซํ้า 

แบบคร้ังเดียวพอ อีกอยางคือมองเปนของใชท่ีจําเปนนะ เพราะทุกวันก็จะใช แลวก็กลิ่นก็มีสวนในเร่ืองของอารมณ

นะ อยางวันน้ีอารมณอยากไปเท่ียวก็จะเลือกกลิ่นหอมท่ีแบบเหมาะกับสถานท่ีท่ีจะไป ท่ีฉีดแลวรูสึกพรอม 

       (คุณเอ นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 9 มีนาคม 2561) 

 สวนใหญไมคอยมีเวลาฉีดเพ่ิมก็จะใชรอบเดียวในตอนเชากอนออกไปทํางาน มีการพกติดไปบางขวดเล็กๆ

แตถาไปตามตางจังหวัดยังไงก็ตองเอาไป แลวอยางเร่ืองทางโลกออนไลน พวกน้ีสวนตัวเคยแชรพวกนํ้าหอมราน

นํ้าหอมอะไรแบบน้ี แลวก็มีการกดไลคอินสตราแกรมตางๆ คือเพ่ือแสดงใหเห็นวาเราชอบกลิ่นแบบน้ีเราอยากได

นะ และก็อาจเอาไวเพ่ือเตือนใจตัวเองวาอยากไดแลวจะซ้ือ หรือวันวันหน่ึงอาจมีคนซ้ือมาใหตามท่ีเราชอบก็ได 

แลวนํ้าหอมมันไดสรางความม่ันใจ การท่ีชีวิตไดลีแลคซ Relax กับอะไรบางอยางได และมันก็แสดงใหเห็นไดวาเรา

เปนคนท่ีเอาใจใสกับตัวเอง เราดูแลตัวเองนะและก็เหมือนเราไดดูแลคนอื่นดวยก็ไดและมันก็มีผลตอความรูสึกดวย 

      (คุณฟา นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 27 กุมภาพันธ 2561) 
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 เราแตงตัวในแตละวัน เราก็อารมณแบบน้ัน คือมันขึ้นอยูกับเร่ืองของอีโมช่ันของอารมณ อารมณน้ีวันน้ี

อาจจะเปนสาวเรียบรอย อีกวันเปนสาวเปร้ียว หรืออีกวันเปนสาวนารักๆ พอเราฉีดนํ้าหอมไปแลวเรารูสึกเราสวย

เพ่ิมขึ้น อันน้ีคือการใหความหมาย 

(คุณนิด นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 26 มกราคม 2561) 

 จริงๆพ่ีใหมันเหมือนกับเร่ืองของการแตงตัว บางทีอยางเวลาออกงานกลางคืน เราก็จะใชนํ้าหอมใน

คาแรคเตอรอีกกลิ่นหน่ึง ถาเปนกลางวันหรือไปเท่ียวตางจังหวัด เราก็ใชนํ้าหอมตามแตละอยางกันไป แลวเร่ือง

ของการเปลี่ยนผาน อยางตอนแรกท่ีเร่ิมใชตอนเด็กมันก็เร่ิมจากตรงน้ีเหมือนกัน แลวจริงๆจะมองเปน Accessory 

ก็ไดนะ เพราะอยางฝร่ังจะใชคําวา Wear เหมือนกับเขาจะถามวาใสนํ้าหอมหรือใชนํ้าหอมกลิ่นอะไร ก็จะถามเรา 

Wear นํ้าหอมกลิ่นอะไรประมาณน้ี มันเหมือนกับการใชคําท่ีเหมือนกับการแตงตัว 

      (คุณนพ นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 11 กุมภาพันธ 2561) 

 นํ้าหอมแบรนดเนม เปนเหมือนกับไอเทมหน่ึงเม่ือออกจากบานตองใช สวนใหญก็ฉีดตามจุดชีพจรนะ ตัว

พ่ีใชนํ้าหอมทุกวัน แลวก็มีพกมาทํางานดวย สวนใหญก็จะไมฉีดเพ่ิมนะ ถาไมไดไปไหนตอ หรือวาถานํ้าหอมมันติด

ทน ซ่ึงเราเลือกนํ้าหอมสวนใหญท่ีติดทนท้ังวัน แตถาไมทนก็อาจจะมีฉีดเพ่ิม การพกของพ่ีคือถาพ่ีซ้ือขวดใหญมาก็

พกแบบขวดใหญ แตถาเปนขวดเล็กก็จะพกขวดเล็ก ตามกลิ่นท่ีพ่ีใชวันน้ันๆ แลวสวนเร่ืองโพสตทางโซเชียลก็มีนะ 

แบบไมสาธารณะเทาไร คือพ่ีก็มีแบบบอกเพ่ือนๆ หรือคนรูจักมากกวา ก็จะคุยกันเร่ืองนํ้าหอม แลวนํ้าหอมมัน

เสริมความม่ันใจ แบบพ่ีไมคอยชอบความเหม็นหรือไมไดอาบนํ้า พ่ีก็กลัววาคนอื่นรับเราไมได ก็เกิดความระแวงถา

ไมใช สองก็มันเยียวยาจิตใจเรานะ คือถามันเปนกลิ่นท่ีทําใหเราสงบ พ่ีก็จะเลือกแนวกลิ่นพวกไมหรือกํายานอะไร

แบบน้ี มีความรูสึกวาไดกลิ่นแลวมันก็น่ิง ทําใหเราสบายใจ 

      (คุณอร นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 6 กุมภาพันธ 2561) 
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 ก็จะฉีดตามจุดชีพจรนะ หลักๆก็จะฉีดขอมือ ขอพับ ฉีดคอ แลวก็อาจจะฉีดเยอะหนอย เพราะเราเปนคน

รอนงาย กลิ่นก็จะจางไว วันหน่ึงก็ฉีดแครอบเดียวกอนออกจากบาน แตก็จะมีพกนํ้าหอมไปนอกบานเหมือนกัน

เวลาไปขางนอก เราก็จะถายใสขวดเล็กๆ แลวบางคร้ังระหวางวันก็จะฉีดมาแตะๆตามจุดขอตามรางกายแคน้ี แต

อยางถาตองมีไปคางหรือไปตามตางจังหวัด ก็พกไปนะแตก็จะใสกระเปาเดินทางไปท้ังขวดเลย แลวเราก็เคยมีการ

โพสตพวกรูปภาพเร่ืองราวนํ้าหอมดวยนะ อยางอินสตราแกรมเราก็จะชอบโพสตลงของลงรูปอะไรนารักๆ เราก็ลง

ไวเก็บไวดู เราคิดวาเราไดสะทอนเร่ืองของความชอบของเรา มันสะทอนตัวตนของเราได แลวก็มันเหมือนเปนงาน

อดิเรกของเรา บอกใหคนอื่นรับรูวาเราชอบแบบน้ีคือสไตลของเรา เผื่อวาวันหน่ึงคนอื่นอาจจะหาของขวัญใหเราอยู 

ก็จะไดแบบซ้ือของอะไรแนวๆน้ีใหเราได แลวก็สวนใหญก็จะมีการคุยกับเพ่ือนเร่ืองนํ้าหอมนะ อยางใชของอะไรอยู 

กลิ่นแนวไหน มีอะไรแนะนําบาง สวนเร่ืองความหมายคุณคาหลักๆเราวามันใหความสุขทางใจ อยางจากรูปลักษณ

ของมัน แพ็คเกจของมันทําใหเรารูสึกวามีความสุขท่ีไดซ้ือและเก็บเอาไว แลวก็มันก็สรางความม่ันใจใหกับเราได

ดวย เวลาท่ีเราใช คือจะเดินไปไหน ออกจากบานก็ไมตองกังวลวา เราตัวเหม็นรึเปลาอะไรแบบน้ี 

      (คุณหวาน นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 17 มีนาคม 2561) 

 ใชชวงตอนเชานะ แลวก็มีเอามาไวท่ีออฟฟศ เพราะวาเราคงไมฉีดมาบนรถเมล ก็จะมาฉีดตอนทํางาน 

หรือวันท่ีมีงาน ใชทุกวันนะท้ังท่ีทํางานและท่ีบาน แลวก็ฉีดกลิ่นไมเหมือนกันนะ กลิ่นเบา กลิ่นแรง วันหน่ึง

ประมาณสองรอบ แลวก็มีการพกติดตัวเวลาไปไหนๆ ก็จะมีการซ้ือขวดแบงมาฉีดใส สวนคุณคาความหมาย เราวา

คนเราตองมีองคประกอบหลายๆอยาง นํ้าหอมเปนสวนประกอบหน่ึงท่ีทําใหเราดูแตงตัวครบ รูป รส กลิ่น เสียง 

นํ้าหอมมันก็สรางคาแร็คเตอรใหกับเรา วาวันน้ีเรารูสึกอยางไร เชน อยากรูสึกกระฉับกระเฉง ก็ฉีดกลิ่นสปอรตๆ 

รูสึกผอนคลาย ก็ฉีดกลิ่นแนวไม ประมาณน้ี มองวานํ้าหอมมันสรางอารมณความรูสึกใหตัวเอง ใหกับคนอื่นไดอีก

ดวย นํ้าหอมกลิ่นของมันสรางคาแรคเตอรได ทําใหคนอื่นๆรับรูวา คนน้ีดูมีความม่ันใจ เรียบรอย หรือเคาดูเซ็กซ่ี 

ซ่ึงนํ้าหอมมันเปนตัวบอกถึงคาแรคเตอรท่ีมากกวาการไดเห็น แลวก็นํ้าหอมเปนเหมือนสิ่งท่ีเติมเต็มใหกับชีวิตตอ

จิตใจ ซ่ึงมองวาเปนคุณคาหน่ึงท่ีเราไดใหตนเองและใหกับผูอื่นได 

      (คุณบี นามสมมุต,ิ สัมภาษณ: 6 กุมภาพันธ 2561) 

  

 การศึกษาเรื่องราวเคลาความหอม จากจุดเริ่มตนสูความหมายการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมของ

คนทํางานในสังคมเมือง ทําใหเราไดเห็นถึงเรื่องราวของการที่คนวัยทํางานมีการเล็งเห็นใหความสําคัญกับ

เรื่องของกลิ่นหอม ผานการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมในชีวิตประจําวัน ซึ่งลวนเปนเรื่องใกลตัวที่ปจจุบัน 

สังคมคนวัยทํางาน ตางก็เริ่มใหความสําคัญ อันเปนเรื่องที่สะทอนใหเห็นเรื่องราวการดูแลตัวเอง และรวมถึง

เรื่องราวของนํ้าหอมแบรนดเนมยังไดสะทอนคุณคาและความหมายใหกับการเติมเต็มในชีวิตใหเกิดข้ึนไดกับ
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ตนเองและกับคนอื่น ซึ่งจากเรื่องราวจุดเริ่มตนสูความหมายในการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม ทําใหนําไปสู

บทวิเคราะหสรุปผลการศึกษาเรื่องนํ้าหอมแบรนดเนมในครั้งน้ี 
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บทที่ 5 

บทวิเคราะหและสรุป 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลสิ่งที่ไดจากการลงสนามสัมภาษณในการศึกษา เรื่องราวของการบริโภค

นํ้าหอมแบรนดเนมจากจุดเริ่มตนของคนทํางานในสังคมเมือง จะเห็นวาเรื่องราวของการเล็งเห็นความสาํคัญ 

ในการที่คนแตละคนที่ใชนํ้าหอมน้ันตระหนักถึงการรับรูถึงปญหา อยางในผูบริโภคนํ้าหอมใชเพื่อการกําจัด

กลิ่นกาย หรือในเรื่องของความตองการของตนเองเพื่อเพิ่มความหอมความรูสึกมั่นใจ เลยทําใหซื้อนํ้าหอม

มาบริโภค ซึ่งสอดคลองกับข้ันตอนของแนวคิดกระบวนการในการตัดสินใจที่ใชในงานครั้งน้ี ในข้ันตอนแรก

ที่เรียกวากระบวนการของความตองการหรือการรับรูถึงปญหา และตอมาในข้ันตอนที่สองการแสวงหา

ขอมูล ก็พบวาสอดคลองกับเรื่องราวที่ผูใชนํ้าหอม มีการอานการศึกษาติดตามขาวสารจากทางอินเตอรเน็ต 

หรือสื่อสังคมออนไลน หรือจากคนใกลตัวที่เคยใชนํ้าหอมแลวรูสึกดีเลยบอกตอ เชน จากพอแม เพื่อน หรือ

ญาติ เปนตน รวมถึงการไดมีโอกาสถามพนักงาน หรือทดลองกลิ่นนํ้าหอมที่เคานเตอร เพื่อทําใหเสริมความ

มั่นใจในสวนของการตัดสินใจบริโภค ตอมาในข้ันตอนที่สามจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการประเมินทางเลอืก 

พบวาคนใชนํ้าหอมน้ีมีการดูถึงเรื่องของความสะดวกในการซื้อ รวมถึงเรื่องของราคา ที่แตละแหลงมีความ

ตางกัน เชนเหตุผลที่พบ คือการซื้อจากแหลงอินเตอรเน็ต และการซื้อจากตางประเทศ ก็จะไดราคาที่ถูกกวา

ที่เคานเตอร ทั้งหมดน้ีจะข้ึนอยูความชอบสวนตัวในเรื่องของกลิ่น แบรนด ราคา และซึ่งในข้ันตอนน้ีจะ

สัมพันธกับเรื่องทางภายในและภายนอกอีกดวย เชน ความรูสึก บุคลิกภาพ กลุมทางสังคม อีกดวย ซึ่งคือ 

การใชนํ้าหอมในชีวิตประจําวันพบวา คนวัยทํางานใชนํ้าหอมจะมีการคํานึงถึงกลิ่นตองเขากับบุคลิกภาพ

ของตนหรืองานกิจกรรมที่ตองเขาไปรวมกับคนอื่นๆ อันทําใหเปนสวนหน่ึงในการเลือกที่จะบริโภค ตอมาใน

ข้ันตอนที่สี่ของแนวคิด วาดวยเรื่องการตัดใจการบริโภค ข้ันตอนน้ีมีความเกี่ยวของกับเรื่องของเวลา ซึ่งที่

พบจากการศึกษาวา คนวัยทํางานจะมีกําหนดวาแตละเดือนหรือป จะซื้อนํ้าหอมในจํานวนที่ตนเองไม

เดือดรอนเงินในกระเปา หรือการคํานึงในเรื่องความเสี่ยงตางๆ เชน การที่ตองมั่นใจวาใชแลวจะไมแพ หรือ

เปนกลิ่นที่ตนเองรับได โดยข้ันตอนน้ีจําเปนอยางมากในการใชเวลาในแตละครั้งตอการตัดสินใจเลือก

นํ้าหอม และตอมาในข้ันตอนสุดทายของแนวคิด เปนเรื่องของพฤติกรรมหลังการบริโภค ซึ่งจะพบวา เมื่อ

ผูบริโภคใชนํ้าหอมในแตละครั้งเมื่อใชแลวจะมีการซื้อซ้ํา หรือตัวผูบริโภคเองสามารถบอกไดวามีนํ้าหอมที่

เปนแบรนดหรือรุนที่ตนเองชอบได ซึ่งจากตรงน้ีทําใหพบวาคนวัยทํางาน ก็มีการซื้อนํ้าหอมในกลิ่นที่ตนเอง

ชอบ สวนกลิ่นที่ชอบไมมาก ก็อาจเปนการซื้อใชเพียงครั้งเดียว 
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 รวมถึงผลการศึกษาน้ียังสอดคลองกับแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะ เรื่องแบบแผนการบริโภค โดย

อยางแรกคือบริโภคเพื่อการเลียนแบบ โดยพบวา มีการซื้อตามพอแม ญาติพี่นอง หรือเพื่อน ที่ไดมีการใช

และไดพูดคุยบอกตอ หรือดารานักรองที่รูจัก โดยผานการโฆษณาตามสื่อตางๆ อยางที่สองคือเพื่อสราง

ความแตกตาง ซึ่งพบวา การที่ผูใชนํ้าหอมแบรนดเนม มีกลิ่นที่ชอบ แบรนดที่ชอบแตกตางกันออกไป หรือ

การใชนํ้าหอมแบรนดเนมน้ัน มีความแตกตางจากการใชผลิตภัณฑที่เพิ่มความหอมของคนทั่วไปที่อาจใช

เพียงแคโรลออนดับกลิ่น หรือสารสม และยังสอดคลองกับเรื่องของตรรกะการบริโภค 4 อยาง จาก

การศึกษา พบวา การที่คนวัยทํางานในสังคมเมืองมีการใชนํ้าหอม เพื่อการดับกลิ่นในเวลาที่ไมอาบนํ้าหรือ

การใชเพื่อเพิ่มความหอมเติมเต็มความรูสึก น้ันก็จะอยูในเรื่องของตรรกะมูลคาในการใชสอย ตอมาก็เปน

เรื่องของตรรกะมูลคาการแลกเปลี่ยน พบวา ผูใชนํ้าหอม มีการนํานํ้าหอมที่ตนเองมีน้ัน มาทําการขายตอ

ใหกับคนอื่นๆที่รูจัก ซึ่งสามารถนําเงินที่ขายไดมาเปนทุน ในการซื้อนํ้าหอมขวดอื่นๆตอไปได สวนในเรื่อง

ของการที่พบวานํ้าหอมน้ันไดถูกทําใหเปนสินคาที่มอบใหกันในโอกาสสําคัญตางๆ อยางการซื้อใหเปน

ของขวัญวันเกิดใหกับพอแม หรือใหกับผูสําเร็จในการศึกษา ก็จะจัดอยูในตรรกะที่สามคือการแลกเปลี่ยน

เชิงสัญลักษณในเรื่องของคุณคาที่สัมพันธกับผูอื่น สวนสุดทายสอดคลองในตรรกะที่สี่เรื่องของมูลคา

เชิงสัญญะ จากผลการศึกษาที่พบวา การที่คนวัยทํางานใชนํ้าหอมแลวมีแบรนดที่ช่ืนชอบ ซึ่งความชอบที่พบ

อาจเปนเรื่องของรสนิยม ความสวยงาม หรูหราของขวดที่แตละแบรนดออกแบบ หรือความหมายที่ซอน

ผานการโฆษณาที่ทําใหมีมูลคาตอทางความคิดและจิตใจ ที่ผูบริโภคสามารถรับสารที่สื่อมา แลวรูสึกวาเขา

กับตนเองก็จะเลือกใช ซึ่งเหตุผลตางๆในสวนน้ีก็จะหมายถึงตรรกะของความแตกตางหรือตรรกะมูลคา

เชิงสัญญะ 

 นอกจากงานการศึกษาจะสอดคลองเช่ือมโยงกับแนวคิดที่กลาวไปขางตนแลว งานการศึกษาในครั้ง

น้ียังมีความสอดคลองกับวรรณกรรมที่เกี่ยวของ คือ 1.พิธีกรรมแหงกลิ่นกาย โดยเน้ือหาบอกถึงการที่คนใน

สังคม มีการจัดการเกี่ยวกับรางกายของตนเองในเรื่องของกลิ่นไมพึงประสงค รวมถึงการใชนํ้าหอมยังเปน

การตอบสนองตอความตองการของตนเองทางดานของความรูสึกจิตใจ 2.Aroma The Cultural History 

of Smell ไดกลาวถึงเรื่องของความหอมนํ้าหอมมีความสําคัญมาต้ังแตโบราณ และไดมีการแพรกระจายไป

ทั่วโลกจากวัฒนธรรมที่ใชกันอยูในโลกตะวันตกสูการใชนํ้าหอมในทั่วโลก โดยการสรางการตลาดใหกระจาย

สูในหลายประเทศ ผานการสื่อสารเปนพวกโฆษณา ที่บอกเลาเรื่องราวที่ตองการสื่อกับผูบริโภคนํ้าหอม โดย

มีแรงผลักดันจากกระแสทุนนิยมของสังคมและความตองการบริโภคในปจจุบัน 3.นํ้าหอมสื่อสุนทรียศาสตร

ทางการตลาด เน้ือหาเปนการบอกถึง การสื่อสารกับผูบริโภคในเชิงกลยุทธของแบรนดย่ีหอตางๆ ที่ปจจุบัน
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มีทั้งสื่อแบบภาพน่ิง วิดีโอสั้น ผานการใชขอความ รูปภาพตางๆ โฆษณาใหผูบริโภครับรู กอใหเกิด

ความหมายคุณคาที่ผูบริโภคจะไดรับ  

 และยังมีงานวิจัยการศึกษา ที่มีความเกี่ยวของสอดคลองกับงานศึกษาครั้งน้ี คือ 1.รานกาแฟ

ความหมายในวัฒนธรรมไทยยุคบริโภคนิยม ที่มีการพูดถึงการบริโภคในสังคมไทย เปนเรื่องของปจจัยมา

จากการเขามาของกระแสวัฒนธรรมคานิยมแบบตะวันตก ไดเขามาในสังคมไทย ทําใหเกิดเรื่องของการ

บริโภคนิยม 2.วาทกรรมความสวยและการตอรองอัตลักษณวัฒนธรรมการบริโภค เน้ือหาบอกถึงความ

ตองการของตัวคน ที่เปนสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิต เลยมีการแสวงหาศึกษาสิ่งที่ตนเองอยากเปลี่ยนแปลง

ในเรื่องของความสวยงาม ความมั่นใจ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกตนเอง 3.ขนม ความหมายและวิถีการ

บริโภคของเด็ก โดยงานไดบอกถึงการแสดงใหเห็นวาเรื่องปจจัยแวดลอมจากสภาพที่ตองดําเนินชีวิต มีสวน

ในการเลือกบริโภค ที่ในแตละชวงวัยก็มีมุมมองที่อาจแตกตางกัน โดยงานช้ีใหเห็นถึงเรื่องของสาเหตุและ

ความหมายอันมีสวนทําใหเกิดเรื่องการบริโภคข้ึนมา 4.การบริโภคสัญญะในนิตยสารสตรีหัวนอก เน้ือหาได

แสดงใหเห็นวา เรื่องของสื่อสิ่งพิมพ มีอํานาจในการสรางคานิยมความหมาย บางอยางใหกับผูรับสารที่เปน

ผูอานรับรู โดยเปนสิ่งที่เรียกวาความเปนตะวันตกเขามาในสังคมไทย 5.การศึกษา ทัศนคติ การรับรู และ

พฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม งานช้ินน้ีเปนงานที่มีผลสรุปที่เกี่ยวของกับกระแสนิยม

ปรากฏการณที่คนในสังคมนิยม โดยความนิยมน้ีมาจากหลายชองทาง เชน ศิลปน นักรอง ดารา หรือการที่

กระแสความนิยมถูกพูดถึงบอยในสังคมทั้งจากคนรอบตัวและโลกออนไลน 6.การศึกษาการบริโภค

สมารทโฟนของกลุมวัยรุนดวยทฤษฎีวิพากษ มีเน้ือหาที่สัมพันธกับความหมายในการบริโภค ที่มีการใช

ตรรกะการบริโภคมามองถึงเรื่องราวของสินคาที่คนในสังคมใชในชีวิตประจําวัน 

 นอกจากน้ียังมีกลุมวรรณกรรมและงานวิจัยที่มีประเด็นรวมกันที่เห็น ก็คือ 1.เครื่องหอมไทย โดย

งานช้ินน้ีเปนการศึกษาที่วาดวยเรื่องของเครื่องหอมกับคนไทย ที่มีการใชมาในอดีต ซึ่งแสดงใหเห็นวาใน

สังคมไทย ก็มีเรื่องของการจัดการตนเองเรื่องที่เกี่ยวกับกลิ่นมาอยางยาวนาน และวิถีชีวิตคนไทยก็มีความ

เกี่ยวของกับเรื่องของความหอมเสมอมา ทําใหรูวากอนกระแสที่นํ้าหอมแบรนดเนมจากตางชาติเขามา คน

ไทยก็มีการใชนํ้าหอมเครื่องหอมเหมือนกับคนในตะวันตกมากอนแลว เพียงแตรูปแบบ กรรมวิธี หรือ

สวนประกอบ ก็อาจมีความตางกัน แตสิ่งที่เหมือนกันคือมีการใชเรื่องของกลิ่นหอมเครื่องหอมกับ

ชีวิตประจําวัน 2.มหัศจรรยพืชสมุนไพรกับการปรุงเครื่องหอมไทย งานน้ีมีการเลาถึงประวัติความเปนมา

ของความหอมที่อยูกับคนไทย ทั้งในการใชงานในชีวิตประจําวันและพิธีกรรมสําคัญของคนสังคมไทย โดยสิ่ง

ที่ไดเห็นรวมกันคือเรื่องของการแพรเขามาของตะวันตกและการทําใหเห็นภาพของคนไทยในสังคมน้ันมี
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เรื่องราวรูปแบบของการใชนํ้าหอมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 3.มหัศจรรยนํ้ามันหอมระเหย เปนเน้ือหาที่

บอกถึงความสําคัญของกลิ่นในการที่มนุษยในสังคมปจจุบัน ใชในการบําบัดรักษารางกายและจิตใจผานการ

ใชกลิ่นจากการสกัดจากพืชพรรณธรรมชาติ ซึ่งถือวาเปนอีกประโยชนหน่ึงที่เรื่องราวของกลิ่นหอม น้ัน

สัมพันธกับการที่มนุษยไดใชประโยชน 
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สรุปผลการศึกษา 

 จากความสนใจในการศึกษาสูการเกิดคําถามวิจัยที่วา “คนทํางานในสังคมเมืองไดใหความหมายกับ

การบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมของตนเองอยางไร” โดยในการศึกษาในครั้งน้ี ผูศึกษาเริ่มมองเห็นความจริง

ที่วา เรื่องของการบริโภคนํ้าหอมแบรดเนมของคนในสังคมเมืองน้ัน แตละบุคคลก็มีเรื่องราวจุดเริ่มตนใน

การใชนํ้าหอมที่แตกตางกัน รวมถึงตางคนก็มีความคิดและการตัดสินใจในแบบแผนกระบวนการในการ

บริโภคของตัวเอง ที่พึงพอใจในการเลือกซื้อเลือกใช และผูบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม ก็ไดใหความสําคัญใน

เรื่องความหมายคุณคาจากการใชนํ้าหอมของตนเองในชีวิตประจําวัน 

 

เรื่องราวและจุดเริ่มตนการใชน้ําหอมแบรนดเนมของคนวัยทํางานในสังคมเมือง 

 จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงคเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องราวต้ังแตจุดเริ่มตนการใชนํ้าหอมแบ

รนดเนมของคนวัยทํางานในสังคมเมือง พบวา คนในวัยทํางานในสังคมเมืองในปจจุบัน ใหความสําคัญกับ

เรื่องของการใชนํ้าหอมในชีวิตประจําวัน โดยที่จุดเริ่มตนของการใชนํ้าหอมก็จะเกิดจากการที่ไดรับรูและได

สัมผัสกับนํ้าหอมแบรนดเนมจากคนรอบขางในชีวิต ที่มีการใชต้ังแตเด็ก หรือเริ่มใชต้ังแตวัยเรียน จนเมื่อโต

ข้ึนก็เริ่มมีการศึกษาคนหาขอมูลในความชอบความตองการของตัวเองที่เกี่ยวของกับนํ้าหอม โดยพบวา

ขอมูลแหลงในการซื้อมาบริโภค ก็จะมีการศึกษาสั่งซื้อจากทางอินเตอรเน็ต ตามกลุมเพจ เฟชบุค อินสตรา

แกรม ซึ่งงายและสะดวกในการเขาถึงการบริโภค และยังมีการซื้อมาจากรานปลอดภาษีหรือในตางประเทศ 

โดยการฝากเพื่อนหรือคนรูจักซื้อมาให รวมถึงยังพบการซื้อจากแหลงเคานเตอรของแบรนดเนมใน

หางสรรพสินคาช่ือดังตางๆ ซึ่งเปนการสรางความเช่ือมั่นในการซื้อ และไดรับการบริการอยางดีในการ

บริโภคจากทางแบรนดอีกดวย ในเรื่องของปจจัยในการเลือกซื้อนํ้าหอม พบวา สวนใหญจะมีการให

ความสําคัญกับเรื่องของกลิ่นที่ตนเองช่ืนชอบ รองลงมาก็จะเปนเรื่องของแบรนดย่ีหอ ที่เช่ือมั่นและชอบ

สวนตัว รวมไปถึงยังพบวารูปลักษณของขวด ก็มีผลรองลงมาจากเรื่องของแบรนดในการตัดสินใจซื้อในแต

ละครั้ง ในสวนการใชในชีวิตประจําวัน ก็พบวาระหวางวันในบางคนพบวา มีการพกพานํ้าหอมไปดวยเสมอ 

ทั้งในการทํางานในชีวิตประจําวันและการที่จะตองเดินทางไกล รวมถึงยังพบวาจะมีการฉีดนํ้าหอมตามจุด

ชีพจรตามรางกายกันมากกวาการฉีดที่เสื้อ เพราะวาจะไดกลิ่นที่ดีกวา รวมถึงไมทําลายเน้ือผาจากการใช

นํ้าหอมที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล และเรื่องของความเกี่ยวของกับการซื้อนํ้าหอมแบรนดเนม พบวา มี

การคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยตอตนเอง อยางการใชแลวไมเปนพิษภัยตอตนเอง หรือในดานการฉีดที่ผิว
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แลวไมพบอาการแพแดง และกับผูอื่นในเวลาไดกลิ่นนํ้าหอมที่เปนแบรนดเนม ที่มีความละมุนจมูกมากกวา

นํ้าหอมที่ไมไดมาจากการผลิตที่มีคุณภาพเหมือนกับแบรนดเนมที่มีช่ือเสียง ซึ่งสิ่งที่พบเปนการทําใหเห็นวา

เรื่องราวในการใชนํ้าหอมน้ัน เปนสิ่งสัมพันธทั้งทางดานการดํารงชีวิตและการคํานึงถึงความสําคัญในการ

บริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม 

 

ความหมายในการบริโภคน้ําหอมแบรนดเนมของคนวัยทํางานท่ีใชน้ําหอม 

 ในเรื่องวัตถุประสงคผลการศึกษา ดานของความหมายจากการบริโภคนํ้าหอมแบรนดเนมของคน

วัยทํางานในสังคมเมืองที่ใชนํ้าหอม พบวา ความหมายในการใชมีความสัมพันธกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลง

ในสังคมไทยเรื่องรสนิยมการใหความหรูหรารวมอยูดวย โดยมีผลมาจากการเริ่มที่นํ้าหอมจากตางชาติเขามา

มากข้ึนในประเทศไทย ทั้งจากการเผยแพรผานสื่อตางๆโลกโซเชียลออนไลน รวมถึงจากการพูดคุยบอกตอ

กัน และในเรื่องของราคาในการเขาถึงผนวกกับความช่ืนชอบสวนตัว ทําใหเวลาที่ไดใชนํ้าหอมก็สามารถทํา

ใหรูสึกดีแตกตางจากคนอื่นๆ รวมถึงยังพบวานอกจากความหรูหราแลว ยังเปนการใชเพื่อตอบสนองในดาน

ผัสสะ คือเวลาที่ไดกลิ่นแลวรูสึกดี รูสึกผอนคลาย หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานในชีวิตประจําวันมาก

ข้ึน รวมถึงการทําใหคนอื่นสามารถจําเราไดจากการไดกลิ่นนํ้าหอมที่เราใช นอกจากน้ีความหมายจากการใช

ยังพบวานํ้าหอมแบรนดเนม มีความเช่ือมโยงกับเรื่องวัย ซึ่งคือนํ้าหอมแบรนดเนม เปนนํ้าหอมที่มีราคาแพง 

ทําใหคนที่ซื้อใชสวนใหญตองเปนคนมีเงิน ซึ่งจะตองมีงานทําสอดคลองกับวัยทํางานหรือความเปนผูใหญ 

โดยจะพบวาจากการสัมภาษณของชวงเรื่องราวในวัยเด็ก ก็จะมีการคิดและมองวาการใชนํ้าหอมแบรนดเนม

น้ัน เปนเรื่องของผูใหญที่จะใชกันในสังคม เมื่อโตข้ึนมีงานทํา ก็เลยมีการซื้อใชตามบาง นอกจากน้ียังพบวา

ความหมายที่ผูใชนํ้าหอมให ก็คือ นํ้าหอมเปนเสมือนสิ่งที่จําเปนแตละวันในการเขาสังคมกับคนอื่นๆ ใน

โอกาสตางๆในชีวิต รวมถึงเวลาใชนํ้าหอม เปรียบเสมือนคลายกับการใสเสื้อผา หรือการเพิ่มเติมเต็ม

ความรูสึกของตนเองผานกลิ่น อยางการใชนํ้าหอมแตละวันของคนที่บริโภคนํ้าหอมแบรนดเนม ก็แตกตาง

กันไป ตามอารมณความคิด กิจกรรมโอกาสตางๆที่จะตองพบเจอ และยังพบความหมายจากเรื่องนํ้าหอมใน

เชิงความหมายคุณคาทางใจระหวางกันและกันอยางไดรับหรือใหเปนของขวัญกับบุคคลที่สําคัญๆในชีวิต

ของตัวเอง 
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