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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “กระบวนการสื่อสาร  การสร้างเครือข่ายและปฏสิัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความ

จริงของแฟนคลับเกาหลีผ่านสื่อทวิตเตอร์ กรณีศึกษา : ศิลปินวงทงบังชินกิ” เป็นการศึกษาวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research)  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษากระบวนการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย

ผ่านสื่อทวิตเตอร์ของแฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิ รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง

ระหว่างศิลปินกบัแฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิและผลที่มีต่อความคิดและพฤติกรรมของแฟนคลับเกาหลี

วงทงบังชินกิในปัจจุบัน ผู้วิจัยใช้วิธีเกบ็ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และ

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผ่านสื่อทวิตเตอร์ ร่วมไปกับการศึกษาข้อมูลจาก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Source) 

ผลการวิจัยพบว่า  แฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิมีกระบวนการสื่อสารที่เป็นทั้งผู้ส่งสารและ

ผู้รับสาร  โดยใช้สื่อทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารและสร้างเครือข่าย สามารถแบ่งบทบาทหน้าที่

ของแฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแฟนไซต์ กลุ่มแฟนเบส และกลุ่มแฟนคลับ ส าหรับ

การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงระหว่างศิลปินกับแฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิ พบว่า เกิดจาก 3 

ปัจจัยด้วยกัน คือ ปัจจัยทางด้านกระบวนการสื่อสาร ปัจจัยจากสื่อที่ใช้ และปัจจัยจากการแสดงออกเชิง

สญัลักษณ์ ท าให้เกดิความรู้สึกและการแสดงออกในลักษณะต่างๆ ที่ส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของ

แฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิ 3 ด้าน คือ  ผลต่อความคิดและพฤติกรรมของตนเอง ผลต่อความคิดและ

พฤติกรรมที่มีต่อตัวศิลปิน และผลต่อความคิดและพฤติกรรมที่มีต่อแฟนคลับด้วยกนัเอง 
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Abstract 

This research topic about the Communication Process, Network Creation and Parasocial 

Interaction of the Korean fanclub via Twitter in Thailand : A Case Study of TVXQ Band being a 

study in a Qualitative Research manner with intention to understand the process of communication 

and the linkage thru Twitter application of  the Korean band TVXQ fanclub including the parasocial 

interaction effect between the artist of the band and it’s fanclub and the results of the thoughts and 

behavior of the fans of the band at the present time. The Researchers collected information thru In-

Depth Interview and Participant Observation thru Twitter and Documentary source.  

The result of the research found out that fans of Korean band TVXQ have 

communication process in both sender and receiver ways, using Twitter as their main gateway of 

linkage we can divide the activities of the fanclub into 3 groups such as the fansite group, fanbase 

group and the fanclub group to have a Parasocial Interaction linkage between the artists of the band 

and the fans of TVXQ, due to 3 factors and the first factor is from Communication Process, the 

second is the factor of the media used, and the third  factor is of the expressive manner making one 

feel and express out ones emotion that has affect on the thoughts and behaviors of the fanclub in 3 

ways, results from thoughts and behavior of oneself, result from thoughts and behavior on the artist 

of the band and the result on the thoughts and behavior among the members of the fanclub.  

Keywords :The Communication Process via Twitter, Communication Network, Fanclub, 

Fansite, Fanbase, Parasocial Interaction 

 

1.บทน า 

 การเปล่ียนแปลงทางด้านวัฒนธรรมดนตรีที่เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยจนเกิดเป็นกระแส

เกาหลีนิยมหรือ “Korean wave” ด้วยยุคสมัยที่เปล่ียนไปท าให้วัฒนธรรมในการรับสารต้องเปล่ียนตาม 

วัฒนธรรมกระแสเกาหลีนิยมกเ็ช่นกัน การก้าวเข้ามาของอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งด้านละครและดนตรี       

ท าให้สังคมไทยเกิดความคล่ังไคล้ในตัวศิลปินจนเกิดการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความช่ืนชอบในสิ่ง

เดียวกัน ซ่ึงเรียกว่า “แฟนคลับ” ขึ้ นมา โดยมีการติดต่อสื่อสารและสร้างเครือข่ายภายในกลุ่มแฟนคลับ

ด้วยการใช้สื่อใหม่ ถึงแม้ว่าในอดีตการติดตามศิลปินของกลุ่มแฟนคลับจะท าได้แค่เพียงการรับข้อมูลจาก

สื่อกระแสหลักเทา่นั้น แต่เมื่อโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วทุกมุมโลก 

การสร้างเครือข่ายของกลุ่มแฟนคลับเกาหลีจึงเป็นไปอย่างง่ายดาย โดยเฉพาะสื่อทวิตเตอร์ที่เข้ามามี

บทบาทและเร่ิมได้รับความนิยมในปี 2009 ท าให้แฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิสามารถติดตามข้อมูล

ความเคล่ือนไหวของศิลปินได้อย่างสะดวกรวดเรว็ การติดตามสื่ออย่างต่อเน่ืองประกอบกับความช่ืนชอบ

ในตัวศิลปิน ท าให้เกิดเป็นความสัมพันธ์อีกรูปแบบหน่ึงระหว่างแฟนคลับกับศิลปิน แต่เป็นความรู้สึกที่

เกิดขึ้ นของแฟนคลับเพียงฝ่ายเดียว ศิลปินวงทงบังชินกิเป็นอีกหน่ึงศิลปินที่ได้รับความนิยมและสร้าง
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ปรากฏการณ์ความคล่ังไคล้ศิลปินเกาหลีในสังคมไทย ณ ขณะน้ันได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษากระบวนการสื่อสาร การสร้างเครือข่ายและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงผ่านสื่อทวิตเตอร์ว่า

ส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของแฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกใินสังคมไทยอย่างไร 

 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายผ่านสื่อทวิตเตอร์ของแฟนคลับเกาหลี

วงทงบังชินก ิ

 2. เพ่ือศึกษาการมีปฏสิมัพันธท์างสงัคมกึ่งความจริงระหว่างศิลปินกบัแฟนคลับเกาหลีวงทงบัง

ชินกผ่ิานสื่อทวิตเตอร์และผลที่มีต่อความคิดและพฤติกรรมของแฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินก ิ 

 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 แนวคิดเรื่อง “แฟน” และ “ความเป็นแฟน” D. Merskin (2008) ได้ให้ค านิยามว่า  แฟน

คือผู้ รับสารประเภทหน่ึงที่ แตกต่างจากผู้ รับสารทั่วไปตรงที่ มีการ “ลงมือท า” กิจกรรมอื่ นๆ  

นอกเหนือไปจากการดูหรืออ่านเท่าน้ัน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันทางอารมณ์ (Emotional 

Involvement) กับผลงานหรือตัวบุคคลในสื่อ ในขณะที่ “Fandom / Fanclub” คือชุมชนหรือการรวมตัว

ของผู้ที่มีความสนใจ ความกระตือรือร้นร่วมกนั (กาญจนา แก้วเทพ, 2555, น. 300 - 303) 

 แนวคิดเกี่ยวกบักลุ่มและเครือข่ายการสื่อสาร “กลุ่ม” หมายถึง การที่บุคคล 2 คนหรือ

มากกว่า มีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันในลักษณะที่บุคคลแต่ละคนต่างกม็ีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน (Marvin 

Shaw, 1981 อ้างถึงใน สุปรีดา ช่อล าใย, 2549) เมื่อบุคคลได้มารวมตัวกัน  ความสัมพันธ์ทางสังคม

ระหว่างบุคคลจึงเร่ิมต้นขึ้ นผ่านการสื่อสาร ซ่ึงเรียกว่า “เครือข่ายการสื่อสาร” (กาญจนา แก้วเทพ และ

คณะ, 2549, น.65) 

 ทฤษฎีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกึ่งความจริง เป็นทฤษฎีที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับ

บุคคลในสื่อ เป็นความรู้สึกเกี่ยวกับมิตรภาพ แต่เป็นเพียงความรู้สึกที่ผู้ชมโทรทศัน์เกิดขึ้นเพียงฝ่ายเดียว 

ความสัมพันธ์ในลักษณะน้ีจะเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมมากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างแท้จริง อีกหน่ึง

องค์ประกอบที่ท  าให้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมคือ 

ระดับความในใจในแม่แบบ ย่ิงผู้ชมเลือกที่จะสนใจบุคคลผู้ท าหน้าที่เป็นแม่แบบในสื่อสาระบันเทิงมาก  

ย่ิงท าให้มีโอกาสกระตุ้นการเปล่ียนแปลงของบุคคลได้มากเท่าน้ัน (Singhal & Roger, 1999 อ้างถึงใน 

พีรภา สวุรรณโชติ, 2551) 

 แนวคิดเกี่ยวกบัสื่อใหม่และทวิตเตอร์ สื่อใหม่ หมายถึง สื่อที่เอื้ อให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารท า

หน้าที่ในการสื่อสารได้พร้อมกันสองทาง และมีรูปแบบที่หลากหลายงรวมกันทั้งภาพ  เสียง หรือข้อความ 

เคนท์ เวอร์ไทม์ และ เอียน เฟนวิกค์ (ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ และ ประภัสสร วรรณสถิต , 2551)            

ได้กล่าวถึงแนวคิดสื่อใหม่เกี่ยวกบัลักษณะของเน้ือหาที่ประกอบด้วย “อิสระ 5 ประกาส” ได้แก่ อิสระจาก
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ข้อจ ากัดด้านเวลา อิสระจากข้อจ ากัดด้านพรมแดน อิสระจากข้อจ ากัดด้านขนาด อิสระจากข้อจ ากัดด้าน

รูปแบบ และอสิระจากยุคนักการตลาดสร้างเน้ือหามาสู่ยุคนักบริโภคริเร่ิมสร้างและควบคุมเน้ือหาเอง   

 ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์ทางลกัษณ ์เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกระท าระหว่างกันทางสังคม 

(Social Interaction) หมายถึง การกระท าของบุคคลที่มีผลอย่างใดอย่างหน่ึงต่อความคิดหรือการกระท า

ของบุคคลอกีคนหน่ึงโดยผ่านการใช้สัญลักษณ์ (Symbol) เพ่ือสื่อความหมายระหว่างกัน ซ่ึงการสื่อสารจะ

ประสบความส าเรจ็ได้กต่็อเมื่อมีการตีความหมายจากสังคมหรือวัฒนธรรมเดียวกันโดยการใช้สัญลักษณ์

ร่วม (Common Symbols) (สภุางค์ จันทวานิช, 2555, น. 127 - 128) 

 งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง   

 ชนรรญ์พร ศฤงคารนนท ์(2552) ศึกษาเร่ือง “ภาพลักษณ์ของนักร้องเกาหลีในการสร้างอัต

ลักษณ์ร่วมของวัยรุ่นไทย : ศึกษากรณี WWW.TVXQ-DREAMLAND.COM” พบว่า  การก่อตัวขอ

เว็บไซต์ดรีมแลนด์เกิดจากการรวมตัวของเด็กวัยรุ่นกลุ่มหน่งซ่ึงมีความช่ืนชอบในศิลปินวงทงบังชินก ิ

เวบ็ไซต์ดรีมแลนด์จึงเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารของผู้ที่ช่ืนชอบศิลปินศิลปินวงทงบังชินกิ แต่เป็นเพียงการ

รวมกลุ่มในระยะเวลาหน่ึงตามกจิกรรมที่ท  าในช่วงๆ น้ัน เช่น การจัดงานสังสรรค์ภายในเวบ็ไซต์ หรืองาน

คอนเสร์ิตของศิลปินวงทงบังชินก ิเป็นต้น นอกจากน้ัน ศิลปินวงทงบังชินกิยังเป็นต้นแบบให้กับแฟนคลับ

และเร่ิมสร้างอตัลักษณ์ให้ตนเอง โดยมีการปรับเปล่ียนไปตามช่วงเวลาและบริบทแวดล้อมอยู่เสมอ 

 สุปรีดา ช่อล าไย (2549)  ศึกษาเร่ือง “เครือข่ายการสื่อสารและการด ารงอยู่ของแฟนคลับ

ธงไชย แมคอินไตย์” โดยการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อกิจกรรม สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจและสื่อ

บุคคล เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย และบทบาทหน้าที่ของแฟนคลับที่มีต่อศิลปิน กลุ่มแฟน

คลับและสงัคม รวมไปถึงปัจจัยในการท าให้เครือข่ายธ ารงอยู่ 

 สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา (2550) ศึกษาเร่ือง “บทบาทของการสื่อสารต่อการธ ารงรักษา

เครือข่ายแฟนคลับของวงโมเดิร์นดอ็ก” พบว่า แฟนคลับมีการใช้สื่อที่ค่อนข้างมากและใช้แบบบูรณาการ

เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเตม็ที่ โดยมีรูปแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ซ่ึงมี

การสร้างความสมัพันธส่์วนตัวขึ้นมา 

  พีรภา สวุรรณโชติ (2551) ศึกษาเร่ือง “การสื่อสาร ปฏสิมัพันธท์างสงัคมกึ่งความจริงและการ

เรียนรู้ คุณค่าทางบวกจากศิลปินนักร้องเกาหลีของกลุ่มแฟนคลับ” พบว่า การเกิดปฏสิัมพันธ์ทางสังคมกึ่ง

ความจริงมีทั้งความสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบ  โดยวิเคราะห์จากความถึ่ในการสื่อสารผ่านสื่อช่องทาง

ต่างๆ  
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กรอบแนวคิดการวิจยั  

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

3. วิธีการด าเนนิการวิจยั 

 การวิจัยเร่ือง “กระบวนการสื่อสาร การสร้างเครือข่ายและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง

ของแฟนคลับเกาหลีผ่านสื่อทวิตเตอร์ กรณีศึกษา : ศิลปินวงทงบังชินกิ” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยใช้วิธีเกบ็ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) การ

สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกแฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิที่มีการใช้สื่อทวิตเตอร์เป็นช่องทาง

หลัก  มีจ านวนยอดผู้ติดตามมากกว่า 5,000 คน มีการติดตามศิลปินตั้งแต่สื่อหลักมาจนถึงสื่อทวิตเตอร์ 

และเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสนับสนุนศิลปินวงทงบังชินกิ แบ่งเป็นกลุ่มแฟนไซต์ จ านวน 5 บัญชี

ผู้ใช้งาน กลุ่มแฟนเบส จ านวน 7 บัญชีผู้ใช้งาน และกลุ่มแฟนคลับ จ านวน 8 บัญชีผู้ใช้งาน รวมทั้งสิ้น 20 

บัญชีผู้ใช้งาน ประกอบกับการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) น ามาวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยใช้

การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) 

 

4.ผลการวิจยั 

 4.1 กระบวนการสื่อสาร การสรา้งเครือข่าย บทบาทและความสมัพนัธร์ะหว่าง แฟนไซต ์ 

แฟนเบส และแฟนคลบัเกาหลีวงทงบงัชินกิผ่านสือ่ทวิตเตอร ์     

 

652662662



 
ภาพที ่2 กระบวนการสื่อสารของแฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกผ่ิานสื่อทวิตเตอร์  

 

 จากการวิจัยกระบวนการสื่อสารของแฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิ พบว่ากลุ่ม แฟนไซต์ กลุ่ม

แฟนเบส และกลุ่มแฟนคลับเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสาร โดยมีกระบวนการก่อนส่งสาร 4 ขั้นตอน คือ 

การตรวจสอบแหล่งสาร การคัดกรองข้อมูล การส่งข้อมูล และการรับผิดชอบผล  ในด้านเน้ือหาที่ใช้ในการ

สื่อสารผ่านสื่อทวิตเตอร์น้ัน สามารถแบ่งได้ 6 ด้าน คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการสร้างความทรงจ าร่วม 

ด้านจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์ ด้านอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ด้านการจัดกิจกรรมและการสร้าง

ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มแฟนคลับ และด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงกับศิลปิน ส าหรับ

บทบาทของการเป็นผู้รับสารพบว่า กลุ่มแฟนคลับมีการเลือกรับสารจากแหล่งสารที่หลากหลายตามความ

ต้องการของตนเองมากกว่ากลุ่มแฟนไซต์และกลุ่มแฟนเบสที่เลือกรับสารเฉพาะแหล่งสารที่เกี่ยวข้องกับ

ศิลปินวงทงบังชินกเิทา่นั้น  ปฏกิริิยาตอบกลับของแฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิเป็นไปในลักษณะของการ 

รีทวิต (Retweet) เพ่ือเผยแพร่ข้อความหรือกดถูกใจ (Like) การเมนช่ัน (Mention) และการแสดงออก

ทางด้านความคิดและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกบัศิลปินวงทงบังชินก ิ  

 ส าหรับผลจากการสร้างเครือข่ายพบว่า สื่อทวิตเตอร์ท าให้แฟนคลับเกาหลี วงทงบังชินกิได้มี

พ้ืนที่ในการพูดคุยแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและเช่ือมโยงกนัจนเกดิเป็นเครือข่ายแฟนคลับขนาดใหญ่ โดย

แบ่งบทบาทการเป็นแฟนคลับออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแฟนไซต์ กลุ่มแฟนเบส และกลุ่มแฟนคลับ ซ่ึง

มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นแฟนคลับร่วมกันคือ การปกป้องภาพลักษณ์ของศิลปิน การสนับสนุนศิลปิน

ผ่านการติดตามผลงานหรือจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ  และการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับให้เป็น

หน่ึงเดียวกัน แฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ต้องอาศัยการแบ่งปันข้อมูล 

ช่วยเหลือ และสนับสนุนกจิกรรมพิเศษต่างๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือศิลปินวงทงบังชินกิ นอกจากน้ันยังพบว่า ปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องกบัการด ารงรักษาความสมัพันธข์องแฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิคือ ปัจจัยจากตัวศิลปิน ความ

ช่ืนชอบในตัวศิลปินวงทงบังชินกิและระยะเวลาอันยาวนานในการติดตามข้อมูลข่าวสารของศิลปิน ท าให้
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แฟนคลับเกิดความรักและความผูกพันในตัวศิลปินวงทงบังชินกิ ปัจจัยจากสื่อที่ใช้ สื่อ ทวิตเตอร์ท าให้

แฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายมากขึ้ นและยังเป็นช่องทางในการสร้า ง

เครือข่ายแฟนคลับเข้าไว้ด้วยกัน และปัจจัยจากกลุ่มแฟนคลับ ระยะการเป็นแฟนคลับที่ยาวนาน  ได้ผ่าน

เร่ืองราวหรือมีประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกนั ท าให้แฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิเกิดความผูกพันและรวมตัว

กนัเป็นหน่ึงเดียว นอกจากน้ัน ยังพบว่า มิตรภาพในสงัคมออนไลน์สามารถเกดิขึ้นได้เช่นกนั   

 4.2 การมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกึ่งความจริงระหว่างศิลปินกบัแฟนคลบัเกาหลีวงทงบงั    

ชินกิผ่านสือ่ทวิตเตอรแ์ละผลทีม่ีต่อความคิดและพฤติกรรมของแฟนคลบัเกาหลีวงทงบงัชินกิ 

 ปัจจัยที่ท  าให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงมีด้วยกัน 3 ประการคือ ปัจจัยจาก

กระบวนการสื่อสาร ผู้วิจัยพบว่า เน้ือหาที่ใช้ในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงความเหมาะสมของ

ช่วงเวลาหรือสถานการณ์ในการน าเสนอข้อมูลมีผลต่อการท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง 

ปัจจัยจากสื่อที่ใช้ ซ่ึงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการในการ

ติดตามข้อมูลข่าวสารของแฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิได้เป็นอย่างดี ปัจจัยจากการแสดงออกเชิง

สัญลักษณ์ ผู้วิจัยพบว่า เร่ืองราวหรือประสบการณ์ต่างๆ ที่เคยเกิดข้ึนร่วมกัน หล่อหลอมให้แฟนคลับ

เกาหลีวงทงบังชินกมิีกระบวนการคิดและการแปลความหมายไปในทศิทางเดียวกัน ท าให้แฟนคลับรู้สึกได้

ถึงความเป็น “พวกเรา” 

 การเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงที่มีผลต่อความคิดและพฤติกรรมของแฟนคลับ

เกาหลีวงทงบังชินกิมี 2 ด้านด้วยกันคือ ด้านความรู้สึกและด้านการแสดงออก ซ่ึงสามารถสรุปดังตารางที่ 

1 ได้ดังน้ี 

 

ตารางที ่1 ตารางแสดงผลการมีปฏสิมัพันธท์างสังคมกึ่งความจริงของแฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินก ิ

ดา้นความรูสึ้ก ดา้นการแสดงออก 

ความรู้สกึอยากเจอศิลปิน การพยายามไปพบเจอตัวจริงของศิลปิน 

ความรู้สกึช่ืนชมและภมูิใจในตัวศิลปิน การเลียนแบบพฤติกรรมและยึดศิลปินเป็น

ต้นแบบ 

ความรู้สกึในด้านมิตรภาพ การมีอารมณ์ร่วมและสนับสนุนผลงานต่างๆ

ของศิลปิน 

ความรู้สกึห่วงใยและคอยเป็นก าลังใจกบัศิลปิน การมอบของขวัญให้ศิลปินในโอกาสต่างๆ 

ความรู้สึกอยากปกป้องความสัมพันธ์ระหว่าง

ศิลปินกบัแฟนคลับ 

การปกป้องภาพลักษณ์และช่ือเสียงของศิลปิน  

และการสนับสนุนผ่านการจัดกจิกรรมพิเศษ 

  

การสื่อสารผ่านสื่อทวิตเตอร์มีผลต่อการเกิดปฏสิัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงที่มีต่อความคิด

และพฤติกรรมของแฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิ โดยสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงผ่านสื่อทวิตเตอร์ของแฟนคลับ

เกาหลีวงทงบังชินก ิ

    การสื่อสารผ่านสื่อทวิต

เตอร ์

ผลของการเกิดปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกึ่งความจริงท่ีมีต่อความคิดและ

พฤติกรรม 

การตอบกลับ 

(Mention/reply) 

- เกดิการมปีฏสิมัพันธก์บัศิลปินและแฟนคลับด้วยกนัเอง   

- เป็นการสร้างเครือข่ายผ่านสื่อทวิตเตอร์ 

- มสี่วนในการสนับสนุนการจัดกจิกรรมพิเศษเพ่ือศิลปินในโอกาสต่างๆ    

การรีทวิต (Retweet) - เกดิการรับรู้ในวงกว้างอย่างรวดเรว็ 

- แฟนคลับมกีารพูดคุยที่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

- เกดิอารมณร่์วมกบัศิลปินและมกีารสนับสนุนศิลปินในด้านต่างๆ  

- เกดิการเลียนแบบและยึดเอาศิลปินเป็นต้นแบบ 

- เกดิความรู้สกึชื่นชมหรือภมูใิจและห่วงใยในตวัศิลปิน 

การใช้แฮชแทก๊ 

(Hashtag/Trend) 

- เกดิการรับรู้ในวงกว้างหรือเกดิเป็นกระแสที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ให้ความสนใจ 

- เป็นการย า้เตอืนความทรงจ าและความรู้สกึต่อเหตกุารณท์ี่เกดิขึ้นร่วมกบัศิลปิน 

- เกดิความรู้สกึอยากปกป้องและรักษาความสมัพันธร์ะหว่างศิลปินกบัแฟนคลับ 

- เกดิการสนับสนุนการจัดกจิกรรมพิเศษ (Project) เพ่ือศิลปิน 

- เกดิความรู้สกึอยากพบเจอตวัจริงของศิลปิน 

Tweet Activity - เกดิการรับรู้ถึงสารที่ส่งออกไปว่าขยายออกไปมากเพียงใด  ซึ่งอาจส่งผลต่อ

ความคดิและพฤตกิรรมต่างๆ ตามมา  

รู ปแบบ เนื้ อห า  ข้ อคว าม  

ภาพ  คลิป   

- เกดิความรู้สกึอยากพบเจอศิลปิน 

- เกดิความรู้สกึห่วงใย ชื่นชมและภมูใิจในตวัศิลปิน 

- เกดิอารมณร่์วมกบัศิลปินและเกดิความรู้สกึในรปูแบบของมติรภาพ 

- เกดิความรู้อยากเลียนแบบพฤตกิรรมและยึดเอาศิลปินเป็นต้นแบบ   

  

 ส าหรับผลของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงผ่านสื่อทวิตเตอร์ที่มีต่อความคิดและ

พฤติกรรมของแฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกแิบ่งออกได้ 3 ด้านคือ   

 1. ผลต่อความคิดและพฤติกรรมของตนเอง การติดตามข้อมูลข่าวสารของศิลปินอย่างต่อเน่ือง

ท าให้เกิดการซึมซับลักษณะนิสัย ความชอบ ทัศนคติเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินชีวิต และมี

ความรู้สกึผูกพันกบัศิลปิน 

 2. ผลต่อความคิดและพฤติกรรมที่มีต่อศิลปินวงทงบังชินกิ เน่ืองจากเป็นความสัมพันธ์ที่

เกิดขึ้ นเองเพียงฝ่ายเดียวของแฟนคลับ ท าให้ความคิดและพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นไปด้วยความรัก

และความปรารถนาดีที่จะสนับสนุนศิลปินที่ตนเองช่ืนชอบให้ประสบความส าเรจ็ 

 3. ผลต่อความคิดและพฤติกรรมที่มีต่อแฟนคลับด้วยกันเอง แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ แฟนคลับ

กลุ่มย่อย หมายถึงกลุ่มแฟนคลับที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนในรูปแบบของ

มิตรภาพ และแฟนคลับกลุ่มใหญ่ หมายถึง แฟนคลับทมีีความช่ืนชอบในศิลปินวงทงบังชินกิทั้งหมด เป็น

กลุ่มที่อาจจะไม่ได้รู้จักกัน แต่มีความรู้สึกที่ดีและมีประสบการณ์หรือความทรงจ าเกี่ยวกับศิลปินร่วมกัน 
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พร้อมที่จะแบ่งปันและปกป้องรักษาความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับไว้ให้เป็นหน่ึงเดียวกัน 

ภายใต้ช่ือแฟนคลับที่เรียกว่า “แคสสโิอเปีย” 

 

5. อภิปรายผลการวิจยั  

การวิจัยเร่ือง “กระบวนการสื่อสาร  การสร้างเครือข่ายและปฏสิัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง

ของแฟนคลับเกาหลีผ่านสื่อทวิตเตอร์ กรณีศึกษา : ศิลปินวงทงบังชินกิ” พบว่า การกระท าที่เกิดข้ึนของ

แฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิเป็นเพียงการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อสิ่งที่ตนเองช่ืนชอบเท่าน้ัน แม้ว่า

ภาพลักษณ์ของ “แฟนคลับ” จะถูก L. Lewis (1992, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2555, น. 294) 

มองว่าเป็นพวกที่หลงใหลคล่ังไคล้อะไรมากจนผิดปกติ ท าอะไรที่ดูโง่ไม่เข้าท่า ดังเช่นพฤติกรรมการ

ติดตามศิลปินไปยังสถานที่ต่างๆ หรือส่งเสียงกร๊ีดเม่ือพบเจอศิลปินที่ตนเองช่ืนชอบ เป็นต้น ในขณะที่  

D. Merskin (2008, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2555, น.303) กล่าวว่า แฟนคือผู้รับสารประเภท

หน่ึงที่มีความแตกต่างจากผู้รับสารประเภทอื่นตรงที่มี “การลงมือท า” กิจกรรมที่นอกเหนือจากการดูหรือ

อ่านเท่าน้ัน ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถึงความผูกพันทางอารมณ์ (Emotional Involvement) กับผลงานหรือตัว

บุคคลในสื่อ โดยสามารถเหน็ได้อย่างชัดเจนจากพฤติกรรมที่แฟนคลับได้กระท าจนเกดิเป็นวัฒนธรรมย่อย

ในสงัคม อาท ิการโบกแทง่ไฟหรือการท ากจิกรรมพิเศษให้กบัศิลปินในงานคอนเสิร์ต (Project)  การผลิต

สารขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง เป็นต้น ในส่วนของลักษณะการติดตามศิลปินของแฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิ

พบว่า ระยะเวลาในการช่ืนชอบมีผลต่อการติดตามผลงานของศิลปินวงทงบังชินกิด้วย กล่าวคือ ไม่ว่า

เน้ือหาที่ถูกน าเสนอจะมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างไร แต่แฟนคลับกยั็งมีการติดตามผลงานและพร้อมที่จะ

สนับสนุนศิลปินที่ตนเองช่ืนชอบอยู่เช่นเดิม ซ่ึงตรงข้ามกับค ากล่าวของ McQuail (1994, อ้างถึงใน             

สุปรีดา ช่อล าใย, 2549) ที่กล่าวถึงประเภทของ “แฟน” ไว้ว่า เป็นกลุ่มที่ติดตามผลงานของสื่อมวลชน 

ขาดลักษณะทางสงัคม สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามกาลเวลา และยึดติดกับเน้ือหาที่มีผู้น าเสนอ ถ้าเน้ือหา

เปล่ียนไป กลุ่มแฟนจะสลายตัวทนัท ี 

ส าหรับการรวมตัวกันของแฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิเกิดขึ้ นจากความช่ืนชอบในตัวศิลปิน

กลุ่มเดียวกัน  โดยใช้สื่อทวิตเตอร์ที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมาเป็นช่องทางในการสื่อสาร  ท าให้เกิด

ปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันจนเกิดเป็นเครือข่ายการสื่อสาร  โดยมีการเช่ือมโยงกันคล้ายกับใยแมงมุม  ซ่ึง

สอดคล้องกบัค ากล่าวของ ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ (2536, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2549, 

น. 65) ที่กล่าวไว้ว่า  “…สังคมมีลักษณะเป็นเครือข่ายคล้ายใยแมงมุม  บุคคลคือจุดที่เส้นสายใยของ

เครือข่ายมาพบกนั กล่าวง่ายๆ คือ บุคคลหน่ึงย่อมมีความสมัพันธก์บัคนอื่นๆ อีกเป็นจ านวนมากในหลาย

รูปลักษณะและสถานการณ์” จากผลการวิจัยพบว่า สื่อใหม่มีส่วนช่วยให้แฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิได้

รู้จักกนัง่ายมากขึ้น มีการโต้ตอบปฏสิัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน จนสามารถพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายมาเป็น

คนรู้ จัก รวมไปถึงมีการแนะน าสมาชิกในกลุ่มให้ได้รู้จักกนัเพ่ือสร้างเครือข่ายความสมัพันธใ์นหมู่แฟนคลับ

ให้ขยายไปในวงกว้างอีกด้วย  นอกจากน้ัน การแบ่งบทบาทหน้าที่ในกลุ่มแฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิยัง

แสดงให้เหน็ถึงโครงสร้างอ านาจที่ก่อให้เกดิการเปล่ียนแปลงทางด้านความคิดและพฤติกรรม ซ่ึงเป็นไปใน
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ลักษณะของการก าหนดทิศทางพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลมาจากเน้ือหาในการสื่อสาร

ผ่านสื่อทวิตเตอร์ (สุปรีดา ช่อล าใย, 2549) ซ่ึงจะเหน็ได้ว่า บัญชีผู้ใช้งานในทวิตเตอร์ของกลุ่มแฟนไซต์ 

กลุ่มแฟนเบส หรือกลุ่มแฟนคลับที่มีผู้ติดตาม (Follower) เป็นจ านวนมาก มีความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับ

ศิลปินวงทงบังชินกอิย่างสม ่าเสมอ มักจะเป็นผู้น าในการก าหนดทศิทางของเน้ือหาหรือพฤติกรรมของแฟน

คลับ เน่ืองจากได้รับความไว้วางใจกว่าบัญชีผู้ใช้งานที่มีคนติดตามน้อยหรือมีเคล่ือนไหวเกี่ยวกับศิลปินไม่

สม ่าเสมอด้วย  

แฟนคลับศิลปินวงทงบังชินกิมีการติดตามข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวต่างๆ ผ่านสื่อทวิต

เตอร์ซ่ึงมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ “ผู้แสวงหาข่าวสาร” (Seeker) ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากกว่าการติดตามข้อมูลข่าวสารของศิลปินจากสื่อดั้งเดิม นอกจากน้ันสื่อทวิตเตอร์ยังเอื้ อ

ต่อการสร้างชุมชนให้แฟนคลับได้มีพ้ืนที่ในการรวมตัวกันแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารหรือท ากิจกรรมที่

ตนเองช่ืนชอบร่วมกัน สอดคล้องกับที่ R.K. Logan (2010, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2555) ได้

กล่าวไว้เกี่ยวกับคุณลักษณะของสื่อใหม่  ซ่ึงถือเป็นหัวใจหลักที่ท  าให้เกิดการสร้างชุมชุนได้ในทุกรูปแบบ

และทุกเป้าหมายอกีด้วย   

“สื่อ” ท าให้ผู้ที่มีความช่ืนชอบในสิ่งเดียวกันมีปฏสิัมพันธ์กันภายในกลุ่ม  มีการรวมตัวกันเพ่ือ

สร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มของตนเอง  และพลิกบทบาทจากการเป็นผู้รับสารกลายมาเป็น

ผู้ผลิตสาร แฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิสามารถที่จะสร้างเน้ือหาข้ึนเองได้ (User-generated content- 

UGC) ซ่ึงจะเหน็ได้จากผลงานการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะอย่างภาพวาด (Fan Art) การแต่งนิยาย 

(Fiction) หรือการท าวิดีโอ (OPV) โดยเฉพาะการแต่งนิยายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนกลายมา

เป็นอกีหน่ึงกจิกรรมที่ท  าให้แฟนคลับได้มารวมตัวกนัอย่างงาน “ตลาดฟิค” ด้วย   

การใช้สื่อออนไลน์อย่างสื่อทวิตเตอร์มาเป็นช่องทางในการสื่อสารจนเกิดเป็นเครือข่ายแฟน

คลับขนาดใหญ่น้ันแตกต่างจากสื่อมวลชนตรงมุมมองในการรับสาร กล่าวคือ การรับสารจากสื่อมวลชน

เป็นการรับสารในมุมมองของคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับ ข้อมูลที่น าเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบ้ืองต้นและ

น าเสนอไปตามหน้าที่เท่าน้ัน แต่การรับสารจากสื่อทวิตเตอร์เป็นการรับสารจากกลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับ

ของศิลปินวงทงบังชินกิเอง ซ่ึงจะมีความเข้าใจในตัวศิลปินและเน้ือหาในการน าเสนอมากกว่า ท าให้ผู้รับ

สารหรือแฟนคลับเกิดความรู้สึกร่วมไปกับสารน้ันๆ เกิดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับที่

เป็นเหมือนการสร้างจินตนาการในโลกเสมือนจริง อนัเป็นความรู้สึกในรูปแบบของมิตรภาพที่เกิดข้ึนเพียง

ฝ่ายเดียวของแฟนคลับ ซ่ึงเกดิจากการมีส่วนร่วมในการรับรู้เร่ืองราวของศิลปินวงทงบังชินกิมากกว่าการมี

ปฏสิมัพันธก์นัอย่างแท้จริง ท าให้แฟนคลับมีความรู้สกึผูกพันกบัศิลปินมากขึ้น ถือเป็นความสัมพันธ์ในอีก

รูปแบบหน่ึงที่มีความน่าสนใจในการมองสังคมแฟนคลับเกาหลีในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ใน

ลักษณะน้ีจะไม่ได้ขึ้ นอยู่กับรูปแบบของสื่อหรือตัวพรีเซนเตอร์ แต่จากการวิจัยพบว่า บุคคลในสื่อหรือ

ศิลปินมีส่วนในการท าให้เกิดปฏสิัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง ดังที่ Singhal & Roger (1999, อ้างถึงใน   

พีรภา สุวรรณโชติ, 2551) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญที่ท  าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่ง

ความจริงที่น าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคือ ระดบัความสนใจในตวัแม่แบบ  กล่าวคือ ย่ิงผู้ชมเลือก
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ที่จะสนใจบุคคลผู้ท าหน้าที่เป็นแม่แบบในสื่อสาระบันเทิงมากเท่าไร ย่ิงท าให้สื่อสาระบันเทิงดังกล่าวมี

โอกาสกระตุ้นการเปล่ียนแปลงของบุคคลได้มากเท่าน้ัน เช่นเดียวกันกับศิลปินวงทงบังชินกิที่มีผลต่อ

ความคิดและพฤติกรรมของแฟนคลับเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากการเลียนแบบศิลปินทั้งในด้านความคิด 

ทศันคติ รวมถึงการบริโภคสินค้าเช่นเดียวกันกับศิลปิน  การสนับสนุนศิลปินด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษ 

หรือการติดตามศิลปินไปพบเจอตัวจริงของศิลปินในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น ทั้งน้ี ขึ้ นอยู่กับระดับความ

สนใจในตัวแม่แบบหรือตัวศิลปินของ แฟนคลับแต่ละบุคคลด้วยว่ามีความช่ืนชอบและติดตามศิลปินอยู่ใน

ระดับใด 

จากการศึกษาของชนรรญ์พร  ศฤงคารนนท ์(2552) เร่ือง “ภาพลักษณ์ของนักร้องเกาหลีใน

การสร้างอัตลักษณ์ร่วมของวัยรุ่นไทย : ศึกษากรณี www.tvxq-dreamland.com”  พบว่า  การแสดง

ความรู้สึกต่างๆ ผ่านทางสัญลักษณ์ท าให้เกิดการปฏสิัมพันธ์น้ันเร่ิมมาจากการช่ืนชอบศิลปินวงเดียวกัน 

ได้รู้จักและได้เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน จนเกิดเป็นความผูกพัน ความรู้สึกเหล่าน้ีจะเด่นชัดมากเมื่ออยู่ใน

สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษอย่างงานคอนเสิร์ต เพราะแฟนคลับสามารถแสดงความรู้สึกได้อย่างเตม็ที่ ซ่ึง

การปฏสิมัพันธเ์ชิงสญัลักษณ์นี้ อาจท าให้เกดิพฤติกรรมรวมหมู่ได้ ศิลปินวงทงบังชินกิและค่ายต้นสังกัดยัง

มีส่วนในการสร้างความผูกพันระหว่างศิลปินกับกลุ่มแฟนคลับผ่านการมีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ เช่น 

การมีสปีระจ าวงคือสแีดง การมีช่ือเรียกกลุ่มแฟนคลับว่าแคสสิโอเปีย (Cassiopeia) การมีประโยคที่แสดง

ถึงความเป็นหน่ึงเดียวกันอย่าง We are T เป็นต้น นอกจากศิลปินและค่ายต้นสังกัดจะเป็นตัวก าหนด

สัญลักษณ์ต่างๆ แล้ว  ในกลุ่มแฟนคลับด้วยกันเองยังมีการสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ หรือค าเรียกต่างๆ ที่

รับรู้กันเองภายในกลุ่มด้วยเช่นกัน แฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิมีการใช้สัญลักษณ์ซ่ึงเป็นสิ่งที่ มี

ความหมายร่วมกันในสังคม (Shared Meaning) โดยที่แฟนคลับเองมีส่วนในการสร้างสัญลักษณ์เหล่าน้ี

ขึ้ นมาด้วย  Sheldon (1980, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541) ได้กล่าวถึงพ้ืนฐานของทฤษฎี

ปฏสิัมพันธ์ทางสัญลักษณ์น้ีไว้ว่า ในการปฏสิัมพันธ์ทางสังคม ความสามารถในการคิดซ่ึงเป็นคุณลักษณะ

ของมนุษย์จะถูกใช้โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและสัญลักษณ์ ความสามารถในการคิดและเรียนรู้

การตีความหมายต่างๆ จากสญัลักษณ์ที่เกดิจากการปฏสิมัพันธ์กันในกลุ่ม ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตของ

แต่ละบุคคล  ซ่ึงระยะเวลาในการเป็นแฟนคลับและการได้ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทวิตเตอร์ที่ถือเป็น

ชุมชนเสมือนในสังคมออนไลน์ ท าให้แฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิค่อยๆ ซึมซับกฎระเบียบของสังคม 

รวมไปถึงการท าหน้าที่ในการปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับคนอื่นๆ ในสังคมด้วย กล่าวคือ แฟนคลับเกาหลี

วงทงบังชินกจิะเร่ิมซึมซับและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นแฟนไซต์ แฟนเบส และแฟนคลับ รวมไป

ถึงความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนร่วมกัน นอกจากน้ัน ยังเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตัวในสังคมการเป็นแฟนคลับเกาหลี

วงทงบังชินกิและเข้าใจความหมายที่ใช้ในการสื่อสารร่วมกันได้เป็นอย่างดี  ซ่ึงส่งผลให้ด้านของความคิด

และพฤติกรรมที่เป็นไปในทศิทางเดียวกนั 

 

6. ขอ้เสนอจากการวิจยั 

 6.1 ข้อเสนอแนะด้านการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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 1. จากการวิจัยจะพบว่า ความสมัพันธร์ะหว่างศิลปินกบัแฟนคลับมีการใช้สัญลักษณ์เข้ามาเป็น

ตัวเช่ือมโยงความสัมพันธ์และสร้างความหมายร่วมกัน (Shared Meaning) ท าให้แฟนคลับเกิดความ

ผูกพันกบัศิลปิน หากอุตสาหกรรมบันเทงิหรือหน่วยงานต่างๆ น ามาปรับใช้ให้เหมาะสม  อาจส่งผลในการ

สร้างความภักดีต่อตัวศิลปินหรือองค์กรได้   

 2. การเกิดปฏสิัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงอันเกิดจากการติดตามสื่ออย่างต่อเน่ือง และมี

ความสนใจในตัวแม่แบบ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านความคิดและพฤติกรรม หากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้ศึกษาและหาแนวทางในการใช้สื่อเป็นช่องทางการถ่ายทอดเน้ือหาผ่านบุคคลต้นแบบที่มี

อทิธพิลต่อกลุ่มเป้าหมาย อาจส่งผลต่อสงัคมในเชิงบวกได้ 

 3. จากการวิจัยพบว่า แฟนคลับมีความจงรักภักดีต่อตัวศิลปินวงทงบังชินกิเป็นอย่างมาก หาก

องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ท  าให้แฟนคลับเกิดความจงรักภักดีกับศิลปิน และ

น าไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย อาจส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ใน

ระยะยาวได้ 

 

 6.2 ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

 1. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มแฟนคลับของศิลปินเกาหลีในประเทศไทยที่มี

วัฒนธรรมการติดตามและสนับสนุนศิลปินที่ตนเองช่ืนชอบอย่างมีเอกลักษณ์ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควร

พิจารณาการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมประเภทต่างๆ เช่น วัฒนธรรมการท่องเที่ยว  วัฒนธรรมการกิน ที่

สร้างความเปล่ียนแปลงทางความคิดและพฤติกรรมว่ามีผลอย่างไรต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 

 2. ในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกบัองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ว่ามีการน าสื่อมา

เป็นตัวช่วยในการด าเนินธุรกิจเชิงการตลาดอย่างไร และมีการวางแผนกลยุทธ์หรือใช้วิธีการใดที่จะเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายและท าให้องค์กรประสบความส าเรจ็ 
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