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การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ เพ่ือศกึษาวิธีการส่ือสารท่ีผู้น ากลุม่แฟนคลบัศิลปิน
นกัร้องกลุม่จากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย ใช้ในการสร้างและการธ ารงอยู่ของเครือขา่ย รวม
ไปถึงศกึษาวิธีการส่ือสารภายในกลุ่มแฟนคลบั ซึ่งผู้วิจยัใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้น า
กลุ่มและแฟนคลบัผู้ติดตามจ านวน 30 คน จากศิลปิน 6 วง วงละ 5 คน แบง่เป็นแฟนคลบั 4 คน
และผู้น า 1 คน 

 ผลการศกึษาพบวา่ ผู้น ากลุม่เป็นผู้สง่สารให้กบัแฟนคลบัผู้ติดตาม มีการสร้างปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างกนั ผู้น ากลุ่มเปรียบเสมือนจุดศนูย์กลางของแฟนคลบั มกัใช้การส่ือสารผ่านอินเตอร์เน็ต 
นอกจากนีก้ลุม่แฟนคลบัยงัมีการรวมตวัเพ่ือท ากิจกรรมให้แก่ศลิปิน แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยง
ระหวา่งแฟนคลบัในการสร้างเครือข่าย ท าให้เกิดพืน้ท่ีชมุชนเสมือนโดยถกูเช่ือมความสมัพนัธ์ด้วย
ข่าวสารของศิลปินและการมีปฏิสมัพนัธ์กนั อนัมีผลให้ความสมัพันธ์ของผู้น าและผู้ติดตามยงัคง    

ด ารงอยู ่
 แฟนคลบัเป็นผู้ รับสารท่ีรู้จกัศิลปินจากส่ือต่างๆ ทัง้วิทยุ โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต ตลอดจน
กลุ่มเพ่ือน จากการศกึษาพบว่า แฟนคลบัมกัสืบค้นข้อมลูของศิลปินจากอินเตอร์เน็ตมากท่ีสดุ ถือ
เป็นการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตในการติดตามศลิปินและส่ือสารกนั มีการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบั
แฟนคลบัท่ีติดตามวงเดียวกนัด้วย ก่อให้เกิดเครือข่ายแฟนคลบัและน าไปสูก่ารสนทนาในประเดน็
ตา่งๆท่ีกว้างขึน้ สะท้อนให้เห็นถึงการด ารงอยูข่องเครือขา่ยแฟนคลบัในปัจจบุนั 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Title of Thesis Method of Communication and the Existence of Korean Pop Star 
Group’s Fanclub in Thailand 
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Degree Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
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 The purposes of this research are to study the communication methods which the 
fanclub’s leaders of singer groups from Korea in Thailand apply to establish and maintain 
the network and to study communication methods among fan clubs.  The research is a 
qualitative research using in-depth interview technique. The participants of this study 
consisted of  30 persons from 6 bands. They are 4 fan clubs and 1 leader from each band. 
 The result of this study found that  fan club’s leaders communicate to fan clubs 
and  interact to each other. The leader is the center of fan clubs and communicate by the 
internet.  In addition, the fan clubs gather together to carry out activities for artists 
indicating the relationship of fan clubs for creating network, which causing the virtual 
community related by the information of artists and interaction among themselves. This is 
leading to the existence of relationship of the leaders and fan clubs. 

 Fan clubs receive messages and information from media such as radio, television, 
internet and friends.  The study revealed that fan clubs search for the artists’ information 
on the internet the most.  The internet is useful for following artists, communicating, and 
interacting among fan clubs who follow the same artists, causing the fan club network and 
leading to other discussions in various issues and consequently, the existence of fan club 
networks in the present. 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 

 
1.1  ที่มำและควำมส ำคัญ 

 

 ในอดีตประเทศเกาหลีใต้เคยประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและเคยเป็นประเทศ
เกษตรกรรมท่ีมีความยากจนสูง แต่ในท่ีสุดได้ทุ่มเทเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจอย่างจริงจงัมาตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2505 ซึ่งเป็นเวลายาวนานมากว่า 50 ปีแล้ว เกาหลีใต้ได้พฒันาเศรษฐกิจมาอย่างรวดเร็วจน
ได้รับสมญานามว่า “มหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจแห่งแม่น า้ฮัน” กลยุทธ์ส าคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วเช่นนี ้คือการเน้นการลงทุนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขา
อตุสาหกรรมหนกัเพ่ือการส่งออก ได้แก่ ยานยนต์ การตอ่เรือ การก่อสร้าง อตุสาหกรรมเหล็ก เป็น
ต้น แม้รายได้หลกัของเกาหลีใต้จะยงัคงมาจากสินค้าประเภทอตุสาหกรรมหนกัและเทคโนโลยีเพ่ือ
การส่งออก แตต่อ่มาได้มีการสง่เสริมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ Creative Economy 
ต่างๆ ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการเผยแพร่กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี 
(Korea Wave) โดยผา่นทางภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ และเพลง จนเกิดการแพร่กระจายและได้รับ
ความนิยมอยา่งกว้างขวางทัว่เอเชีย (กระทรวงการตา่งประเทศ, 2556) 
 ช่วงปลายทศวรรษ 1990 กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีได้เร่ิมเข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเร่ิมได้รับกระแสวฒันธรรมมาจากละครโทรทศัน์และ
เพลง คอ่ยๆขยายความนิยมในวงกว้างมากขึน้ จนกระทั่งในปัจจบุนันีมี้กระแสความนิยมท่ีเดน่ชดั
มากยิ่งขึน้ ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ท่ีเหนือความคาดหมายของนกัวิชาการและบรรดาส่ือมวลชน 
เพราะเป็นปรากฏการณ์ด้านวัฒนธรรมข้ามชาติท่ีข้ามพ้นอิทธิพลทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมของชาติมหาอ านาจ เช่น สหรัฐอเมริกา ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ในช่วงแห่งโลกยุค
ดิจิตอล (วไลลกัษณ์ น้อยพยคัฆ์, ม.ป.ป) จะเห็นได้ว่าเกาหลีได้ใช้วิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมผ่าน
ทางละครโทรทศัน์และเพลง โดยเน้นความบนัเทิงท่ีควบคู่ไปกับการถ่ายทอดวัฒนธรรมในด้าน
ตา่งๆของประเทศตนเอง นอกเหนือจากนีมี้การส่งเสริมผลกัดนัในด้านบันเทิง จนกลายเป็นหนึง่ใน
อุตสาหกรรมการส่งออกท่ีท ารายได้ให้แก่ประเทศเป็นจ านวนไม่น้อย โดยในปีพ.ศ. 2551 นัน้
สามารถท ารายได้สงูถึง 8.44 แสนล้านวอน (หรือประมาณ 21,100 ล้านบาท) (Pingbook, 2552)
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 และจากข้อมลูส่วนแบง่การตลาดอตุสาหกรรมเพลงทัว่โลกในปี 2553 ประเทศเกาหลีใต้อยู่จดัอยู่
ในล าดับท่ี 21 โดยจัดอันดับตามมูลค่าการค้าปลีก ซึ่งท าเ งินได้ถึง 116.9 ล้านดอลลาร์  
(Wikipedia, 2556a) 
 เม่ือ 10 กวา่ปีก่อน กระแสนิยมวฒันธรรมเกาหลียงัไมไ่ด้มีอิทธิพลมากจนถึงขนาดท่ีกลาย
เป็นท่ีสนใจของบรรดานกัวิชาการมากนกั แม้แตใ่นหนงัสือสารานกุรม The Oxford History 
of World Cinema ฉบบัปี 1996 ยงัมีการพดูถึงแตก่ระแสภาพยนตร์ท่ีมาจากประเทศญ่ีปุ่ น ไต้หวนั 
ฮ่องกง และจีน อีกทัง้คนในประเทศเกาหลีเองยงัคงรู้สึกว่าตนเองถูกครอบง าโดยวฒันธรรมจาก
ต่างชาติมากกว่า จึงเป็นเร่ืองท่ีเช่ือได้ยากว่าวฒันธรรมของพวกเขาจะกลายเป็นกระแสนิยมทาง
วฒันธรรมในประเทศอ่ืนๆได้ 
 วฒันธรรมเกาหลีถกูแทรกแซงโดยวฒันธรรมตะวนัตกตัง้แตช่่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
เป็นต้นมา และสงครามเกาหลีในช่วงปี ค.ศ. 1945-1980 เกาหลีได้สร้างวัฒนธรรมของตนเอง
ขึน้มาใหมเ่พ่ือปกป้องตนเองจากการถกูครอบง าโดยวฒันธรรมอเมริกนั ซึง่วฒันธรรมใหมน่ัน้ได้ให้
ความส าคญักบัการค้นหาตวัตนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาตแิละมรดกทางวฒันธรรม โดยรัฐบาลเป็น
ผู้ควบคุมและออกกฎระเบียบ วางรากฐานทางกฎหมาย กองทุนและสถาบนัการศึกษา ต่อมา
ในชว่งปี ค.ศ. 1981-1992 รัฐบาลได้เพิ่มการสง่เสริมทางด้านศลิปะ ทัง้ท่ีเป็นศลิปะแบบดัง้เดมิและ
ท่ีเป็นศิลปะร่วมสมัย พร้อมทัง้วางนโยบายแผนหลักทางวัฒนธรรม 10 ปี และเม่ือเข้าสู่ปี ค.ศ. 
1993 รัฐบาลได้เปล่ียนบทบาทอีกครัง้โดยให้การส่งเสริมมากกว่าการควบคุม เน่ืองจากเห็นว่า
วฒันธรรมสามารถสร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจได้ 
 ในปี ค.ศ. 1998 รัฐบาลเกาหลีได้ให้ความส าคญักบัวฒันธรรมมากยิ่งขึน้ ซึ่งเรียกโดยรวม
ว่า “อตุสาหกรรมวฒันธรรม” ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมย่อย อนัได้แก่ ภาพยนตร์ เพลง วิดีโอ 
สิ่งพิมพ์ การกระจายเสียง การออกแบบ ตวัการ์ตนู ความบนัเทิงท่ีให้สาระความรู้ (Edutainment) 
และวางวิสยัทศัน์ทางวฒันธรรมเข้าสู่สงัคมดจิิตอล ในปี ค.ศ. 1999 รัฐบาลได้ออก พ.ร.บ. สง่เสริม
อตุสาหกรรมวฒันธรรม ท าให้เกิดองค์การมหาชนท่ีจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั อาทิ 
สถาบันส่ ง เส ริมและพัฒนาเกาหลี  เ ป็น ต้น  นอกจากนี ย้ัง มีศูน ย์วิ จัย ทางวัฒนธรรม 
สถาบนัการศกึษาเทคโนโลยีทางวฒันธรรมอีกด้วย 

กระแสวฒันธรรมเกาหลีเร่ิมมีการก่อตวัอย่างน้อยในช่วงปี 1997 โดยเร่ิมมาจากละครซีร่ีย์
เร่ือง ‘What is Love All About?’ ท่ีได้รับกระแสตอบรับอย่างยอดเย่ียม และขึน้ติดอนัดบัละครท่ี
มีเรตติง้ดีท่ีสดุเป็นอนัดบัท่ีสองในประวตัิศาสตร์วงการโทรทศัน์จีน นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัการ
เปิดเสรีส่ือสารมวลชนและวิกฤตการเงินในเอเชีย กระแสวฒันธรรมเกาหลีจึงกลายเป็นท่ีนิยมมาก
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ขึน้ในหลายๆประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศญ่ีปุ่ น ไทย หรือว่าอินโดนีเซีย เน่ืองจากนกัธุรกิจจ านวน
มากเร่ิมมองเห็นช่องทางการลดต้นทนุด้วยการซือ้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์และละครเกาหลีท่ีมีราคาถูก
กว่าภาพยนตร์หรือละครจากประเทศญ่ีปุ่ นและฮ่องกงกว่าคร่ึง จึงท าให้มลูคา่การส่งออกรายการ
โทรทัศน์เกาหลีเพิ่มขึน้จาก 12.7 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 420 ล้านบาท) ในปี 1999 มาเป็น 
150.95 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 5,000 ล้านบาท) ในปี 2007 
 นบัตัง้แต่นัน้มาวงบอยแบนด์และวงเกิร์ลกรุ๊ปของประเทศเกาหลีจึงเร่ิมได้รับความนิยม
จากประเทศตา่งๆมากขึน้ ดาราหรือศิลปินเกาหลีเร่ิมสร้างกระแสการบริโภคทางวฒันธรรมขนาด
ใหญ่ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้า การแตง่กาย ทรงผม จนกระทัง่กระแส
การศลัยกรรมเสริมความงาม ท าให้ประเทศเกาหลีกลายเป็นประเทศแรกๆในภูมิภาคเอเชียท่ีผู้คน
ตา่งนกึถึงหากมีการพดูถึงเร่ืองการศลัยกรรมเสริมความงาม ซึง่มีขา่วและรายงานบางสว่นกล่าวว่า
ผู้หญิงจีน สิงคโปร์ เวียดนาม หรือไทย มีการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีเพ่ือไปศลัยกรรมใบหน้า
ตามแบบศิลปินหรือดาราท่ีตนเองช่ืนชอบ เน่ืองมาจากรูปร่างหน้าตาท่ีดสูดใสและน่ารัก รวมทัง้
ความสามารถในการเต้น นอกจากนีย้งัมีผู้คนอีกจ านวนมากในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ี
เดินทางไปเท่ียวประเทศเกาหลีและเรียนภาษาเกาหลีมากขึน้ ซึ่งสามารถวดัได้จากจ านวนของผู้ ท่ี
เข้าทดสอบความรู้ภาษาเกาหลี (TOPIK) ท่ีเพิ่มขึน้จาก 2,692 คน ในปี 1997 มาเป็น 189,320 คน 
ในปี 2009 ขณะท่ีธุรกิจการทอ่งเท่ียวของเกาหลีเร่ิมหนัมาขายแพ็คเกจทวัร์ท่ีไปตามสถานท่ีถ่ายท า
ภาพยนตร์และละคร (ภาคนิ นิมมานนรวงค์, 2557) 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีได้รับกระแสนิยมวฒันธรรมเกาหลีจากประเทศเกาหลีมา
เป็นเวลายาวนานเชน่กนั ในชว่งแรกของการได้รับกระแสนิยมวฒันธรรมเกาหลีนัน้ เน่ืองจากบริบท
ทางสงัคมและเทคโนโลยีในสมยันัน้ จึงท าให้ผู้คนตา่งเก็บความช่ืนชอบของตนเองไว้ หรือบางคน
อาจช่ืนชอบไปโดยไมรู้่ตวั และในชว่งเวลานัน้ยงัไมมี่การแสดงออกท่ีชดัเจนจึงยงัไมเ่กิดการรวมตวั
หรือการรวมกลุ่มท่ีชดัเจนมากนกั แตเ่ม่ือความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีเพิ่มมาก
ขึน้ ได้เพิ่มโอกาสและขยายพืน้ท่ีในการแสดงออกทางความคิดเห็นของประชาชนให้มากขึน้เช่นกนั 
กลุม่ผู้ ช่ืนชอบด้านตา่งๆจึงเร่ิมแสดงความคิดเห็นออกมากในพืน้ท่ีส่วนตวั ดงัในปัจจบุนันีท่ี้เรารู้จกั
และนิยมใช้ คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) ท าให้เกิดตวัตนของแตล่ะคน จนในท่ีสดุเกิดการรวมตวัผ่าน
ทางส่ือสงัคมออนไลน์อย่างอินเทอร์เน็ต ซึง่ถือเป็นโลกออนไลน์ท่ีมีผู้คนมากหน้าหลายตาใช้บริการ
อยู่เป็นประจ า ไม่ว่าจะเป็นคนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเดียวกันหรืออยู่ต่างพืน้ท่ีก็ตาม ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศนี ้ถือเป็นต้นก าเนิดของการแสดงออกทางความคิดในด้านต่างๆของผู้ ท่ีช่ืน
ชอบในสิ่งเดียวกนั จนท าให้เกิดการรวมตวักนัขึน้มาโดยการใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีบนอินเทอร์เน็ต
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หรือโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นดัง่พืน้ท่ีเสมือนของโลกแห่งความเป็นจริง ในช่วงแรกมีการรวมตัวผ่าน 
“เว็บบอร์ด (Webboard)” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นกระดานสนทนา กระดานแจ้งข่าวสาร
ข้อมลูตา่งๆ และมีการแลกเปล่ียนทางความคิดกนัด้วย ถือได้วา่เป็นช่องทางการติดตอ่ส่ือสารท่ีจดุ
ประกายให้เกิดการรวมตวักนัโดยผา่นชอ่งทางอินเทอร์เน็ต 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ผู้คนได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึน้ มีการ
เปิดกว้างทางด้านความรู้มากขึน้ ส าหรับการติดตอ่ส่ือสารก็เช่นเดียวกนัท่ีมีโอกาสและได้รับความ
สะดวกสบายเพิ่มมากขึน้ สิ่งท่ีส าคญัท่ีท าให้ผู้คนได้รับความสะดวกสบายในการติดตอ่ส่ือสารผ่าน
โลกออนไลน์คือ อินเทอร์เน็ต ซึง่มีการรองรับเว็บไซต์มากมายมหาศาลท่ีอยูใ่นโลกออนไลน์ หนึง่ใน
จ านวนนัน้คือ โซเชียลมีเดีย (Social media) อันได้แก่ Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, 
Line เป็นต้น ความสะดวกสบายในการใช้งานโซเชียลมีเดีย ท าให้เกิดการรวมกลุ่มและการ
ติดตอ่ส่ือสารท่ีง่ายยิ่งขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ท่ีมีความต้องการรับรู้ข่าวสารสงูย่อมมีการใช้งานท่ี
บอ่ยครัง้และมีความถ่ีมากกว่ากลุ่มคนอ่ืนๆ นอกเหนือจากการรับรู้ข่าวสารหรือสืบค้นข้อมลูต่างๆ 
ยอ่มมีการตดิตอ่ส่ือสารเพ่ือแลกเปล่ียนความคดิเห็นระหวา่งกนั  

แฟนคลบั หรือ กลุ่มแฟนคลบั เป็นบคุคลหรือชมุชนหนึ่งท่ีมีผู้ ท่ีความต้องการรับรู้ข่าวสาร
ในเฉพาะด้านท่ีสนใจและต้องการ ซึง่ในกลุม่สามารถแบง่ผู้ รับข่าวสารได้เป็น 2 ประเภท คือ กลุม่ท่ี
มีความต้องการรับรู้ข่าวสารจากแหลง่ท่ีมาขา่วสารโดยตรงซึง่สว่นใหญ่มีท่ีมาจากตา่งประเทศ เชน่ 
เกาหลี ญ่ีปุ่ น จีน เป็นต้น ซึ่งบางคนได้ท าหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้กบัสมาชิกแฟนคลบัอ่ืนท่ี
ติดตามในฐานะผู้น าทางความคิดของกลุ่มแฟนคลบั ส่วนประเภทท่ี 2 คือกลุ่มท่ีรับข้อมลูข่าวสาร
ผา่นทางกลุม่แรก โดยการใช้ภาษาไทยในการส่ือสารเป็นหลกั ผู้น าทางความคดิของแฟนคลบัสร้าง
เพจหรือบญัชีของแอพพลิเคชัน่หนึง่ๆขึน้มาเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมลู หรือบางคนใช้บญัชีส่วนตวั
ในการเผยแพร่ข้อมูล ท าหน้าท่ีสืบค้น ติดตามข้อมูลข่าวสารจากท่ีต่างๆทัง้ต่างประเทศและใน
ประเทศหลงัจากนัน้จงึน ามาเผยแพร่ รวมทัง้มีการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกในกลุ่มแฟนคลบัเพ่ือ
เสริมสร้างความสนิทสนม ก่อให้เกิดสามคัคีและความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนัเพ่ือการท ากิจกรรมใน
ภายภาคหน้า ผู้น าทางความคิดของแฟนคลบั มีทัง้ท่ีเป็นแฟนคลบัธรรมดาแต่มีช่ือเสียงหรือเป็น
คนดงัเฉพาะกลุม่ และแฟนคลบัธรรมดาท่ีรักศลิปินด้วยใจ พร้อมท่ีจะสนบัสนนุศลิปินตัง้แตแ่รกเร่ิม
ในช่วงเวลาการเปิดตวัหรือบางคนเร่ิมสนับสนุนหลังจากเปิดตวัไปแล้วก็มี หลังจากนัน้จึงสร้าง
ชอ่งทางการกระจายขา่วสารผา่นส่ือตา่งๆให้กบับคุคลอ่ืนตอ่ไป ซึง่เราเรียกวา่ แอดมิน 
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ในงานวิจยัครัง้นีไ้ด้คดัเลือกศิลปินนกัร้องกลุ่มจากประเทศเกาหลีมาทัง้หมด 6 วง ได้แก่ 
SUPER JUNIOR, BIGBANG, F.T. ISLAND, SHINEE, BEAST และ INFINITE ทัง้ 6 วงนีมี้การ
เปิดตวั (เดบิวต์) ท่ีเกาหลีในช่วงปี ค.ศ. 2005-2010 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีศิลปินนักร้องกลุ่มมีการ
เปิดตวัอยู่ในจ านวนท่ีไม่มากจนเกินไป โดยตัง้แตใ่นปี ค.ศ. 2011 มีการเปิดตวัศิลปินนกัร้องกลุ่ม
หน้าใหม่เพิ่มมากขึน้เป็นเท่าตัว ช่วงเวลาปี ค.ศ. 2005-2010 มีศิลปินนักร้องกลุ่มเปิดตัวอยู่
ประมาณ 10-30 วง แต่ในปี ค.ศ. 2011 มีศิลปินนกัร้องกลุ่มเปิดตวัมากถึง 63 วง และในปี ค.ศ. 
2012 ยิ่งมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ไปอีก (EXO Thailand, 2557) ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงเลือกช่วงเวลาท่ีกลุ่ม
ศิลปินท่ีเปิดตวัในช่วงปี ค.ศ. 2005-2010 ท่ีประสบความส าเร็จ เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ และมีฐานแฟน
คลบัไทยสนบัสนุนอยู่เป็นจ านวนมาก โดยสามารถวดัได้จากการประสบความส าเร็จจากการจดั
แสดงคอนเสิร์ตหรือจากกิจกรรมตา่งๆท่ีจดัขึน้ภายในประเทศไทยโดยมีศิลปินเข้ามามีส่วนร่วม  ซึ่ง
การแสดงท่ีมีช่ือเสียงและได้รับความนิยมทกุครัง้เม่ือมีการจดัการแสดงคือ SUPER SHOW ซึง่เป็น
การแสดงของวง SUPER JUNIOR ท่ีจดัมาแล้วทัง้หมด 6 ครัง้ ทัง้ในประเทศไทยและทัว่เอเชีย 

ปัจจุบันนีมี้ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย ท าให้ผู้ รับสารมีสิทธ์ิคัดเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารตามความสนใจมากยิ่งขึน้ กลุ่มแฟนคลบัเกาหลีก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้น า
ทางความคิดหรือเป็นเพียงแคส่มาชิกแฟนคลบัก็มีสิทธ์ิเลือกรับข่าวสารตามความสนใจของตนเอง
อย่างกระตือรือร้น หากย้อนไปประมาณเกือบสิบปีท่ีแล้ว แฟนคลบัเร่ิมสร้างชมุชนขึน้มาบนพืน้ท่ี
เสมือนจริงในอินเทอร์เน็ตด้วยการติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมลูกันทางเว็บบอร์ด เม่ือเวลา
ผ่านไปโลกยคุดิจิตอลเร่ิมเข้ามีบทบาทยิ่งขึน้ ศิลปินนกัร้องของประเทศเกาหลีได้รับคา่นิยมในการ
ใช้แอพลิเคชนัตา่งๆ โดยเฉพาะทวิตเตอร์ท่ีเป็นแอพลิเคชนัและเว็บไซต์ท่ีมีความเป็นสากลและใช้
งานง่าย ผู้ รับสารและผู้ส่งสารสามารถโต้ตอบหากันได้ทนัที ดงันัน้จึงมีผลให้ชมุชนของแฟนคลบั
เคล่ือนย้ายจากเว็บบอร์ดมาสู่ทวิตเตอร์ รวมทัง้ในประเทศไทยนิยมเล่นเฟซบุ๊กจึงมีผลให้เกิดช่อง
ทางการส่ือสารผา่นทางเฟซบุ๊กด้วยเช่นกนั นอกจากศิลปินนกัร้องจากของประเทศเกาหลีใต้มีทวิต
เตอร์ส่วนตวัแล้ว ยังมีทวิตเตอร์ท่ีเป็นของต้นสังกัดศิลปินและของรายการเพลงต่างๆอีก ซึ่งใน
ประเทศเกาหลีนัน้จะมีรายการเพลงประจ าวนัในทุกสปัดาห์ โดยมีการนบัคะแนนเข้าชาร์ตเพลง
ประจ าสปัดาห์ ซึ่งหนึ่งในวิธีการนบัคะแนนนัน้มาจากการทวีต ดงันัน้แฟนคลบัจึงมีบญัชีทวิตเตอร์
เพ่ือใช้ในการติดตอ่กบัศิลปินโดยตรงและใช้เพ่ือโหวตให้ศิลปินท่ีตนเองช่ืนชอบได้รับรางวลัประจ า
สปัดาห์ 
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 ส าหรับการสร้างปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มแฟนคลับเกาหลีนี ้เป็นการติดต่อส่ือสารเพ่ือสร้าง
เครือขา่ยความสมัพนัธ์ เม่ือเวลาผา่นไปยาวนานความสมัพนัธ์เหลา่นัน้อาจลดน้อยลงหรืออาจเพิ่ม
มากขึน้ ทางผู้น าทางความคิดของกลุ่มแฟนคลับเกาหลีหรือแอดมินจะใช้วิธีการส่ือสารอย่างไร 
เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ของเครือข่ายให้มีความเหนียวแน่นและมีความยืนยาว จากสิ่ งท่ีกล่าว
มานัน้เป็นสิ่งท่ีผู้ วิจยัมีความสนใจศกึษา ซึ่งใช้วิธีการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการสมัภาษณ์เชิง
ลึกจากกลุ่มเป้าหมายคือแอดมินและสมาชิกแฟนคลบัเกาหลี ร่วมกับการสงัเกต และการสืบค้น
จากเอกสารเพิ่มเตมิเพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์ของการวิจยัครัง้นี ้
 
1.2  ปัญหำน ำวิจัย 
 

1.2.1  แอดมินกลุม่แฟนคลบัศลิปินนกัร้องกลุม่จากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย มี 
วิธีการส่ือสารอยา่งไร เพ่ือใช้ในการสร้างและการธ ารงอยูข่องเครือขา่ย 

1.2.2  การส่ือสารภายในกลุม่ของแฟนคลบัศลิปินนกัร้องกลุม่จากประเทศเกาหลีใต้ใน 
ประเทศไทย มีวิธีการส่ือสารอยา่งไร 
 
1.3  วัตถุประสงค์ 
 
 1.3.1  ศกึษาวิธีการส่ือสารท่ีแอดมินกลุม่แฟนคลบัศลิปินนกัร้องกลุม่จากประเทศเกาหลี 
ใต้ในประเทศไทย ใช้ในการสร้างเครือขา่ยและการธ ารงอยู่ของเครือขา่ย 
 1.3.2  ศกึษาวิธีการส่ือสารภายในกลุม่ของแฟนคลบัศลิปินนกัร้องกลุม่จากประเทศเกาหลี 
ใต้ในประเทศไทย 
 
1.4  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ มุ่งศึกษาวิธีการส่ือสารท่ีใช้ในการสร้างเครือข่าย
การส่ือสารและการธ ารงอยู่ของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินนกัร้องจากประเทศเกาหลีใต้ โดยศกึษาและ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มแอดมินของกลุ่ม
แฟนคลบัศิลปินนกัร้องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ และกลุ่มแฟนคลบัทัว่ไปของศิลปินนกัร้องกลุ่ม
จากประเทศเกาหลีใต้ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม รวมทัง้เก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสารและ
งานวิจยัเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ 
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1.5  นิยำมศัพท์ปฏบิัตกิำร 
 
1.5.1  วิธีกำรส่ือสำร หมายถึง แนวทางการติดตอ่ส่ือสารเพ่ือจดุประสงค์ใดจุดประสงค์

หนึ่ง เป็นได้ทัง้วจันะภาษาและอวจันะภาษา ส าหรับงานวิจยัในครัง้นีจ้ะเน้นท่ีวิธีการส่ือสารของผู้
สง่สาร 

 
1.5.2  กลุ่มแฟนคลับศิลปินนักร้องกลุ่มจำกประเทศเกำหลีใต้ หมายถึง กลุ่มบคุคล

ท่ีช่ืนชอบศิลปินนกัร้องกลุ่มภายใต้สงักัดท่ีมาจากประเทศเกาหลีใต้ท่ีมีการรวมตวักนัขึน้เป็นกลุ่ม 
เพ่ือสนบัสนุนศิลปินท่ีตนเองช่ืนชอบ มีการส่ือสารเพ่ือแลกเปล่ียนข่าวสารและท ากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกนั โดยสว่นมากจะเกิดการรวมกลุม่โดยผ่านโลกออนไลน์ และเกิดปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั ซึง่
การรวมกลุ่มนี ้มีทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การรวมกลุ่มท่ีเป็นทางการ ได้แก่ การท่ีต้น
สงักัดหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับศิลปินจดัตัง้เว็บไซต์หรือแอพลิเคชันใดๆเพ่ือใช้ส าหรับส่ือสารกับแฟน
คลบั ซึง่บางครัง้มีคา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วม สว่นการรวมกลุม่ท่ีไมเ่ป็นทางการ ได้แก่ การท่ีแฟนคลบั
จดัตัง้เว็บไซต์ของนกัร้องกลุ่มเกาหลีท่ีเกิดขึน้จากแฟนคลบั การสร้างเพจเฟซบุ๊ก การสร้างบญัชี
ทวิตเตอร์เพ่ือเผยแพร่รูปและขา่วสารท่ีเก่ียวกบัศลิปินท่ีติดตาม ซึง่ในท่ีนีจ้ะขอเรียกวา่ การเปิดบ้าน
แฟนเบส 

 
1.5.3  แอดมิน หมายถึง ผู้น าทางความคิดของกลุ่มแฟนคลบั ซึ่งเป็นบคุคลธรรมดาท่ีช่ืน

ชอบศลิปินนกัร้องกลุม่จากประเทศเกาหลีเชน่เดียวกบัแฟนคลบัทัว่ไป เพียงแตเ่ป็นบคุคลท่ีมีความ
กระตือรือร้นในการแสวงหาข่าวสาร โดยท าหน้าท่ีเป็นทัง้ผู้ รับสารและผู้ส่งสารในเวลาเดียวกัน  
เรียกสัน้ๆวา่ แอด 

 
1.5.4  เครือข่ำย  หมายถึง ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกแฟนคลบัภายในกลุ่มแฟนคลบั

เดียวกนั หรือความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกแฟนคลบัภายในกลุ่มกบัผู้ อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง มีการส่ือสาร
เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารและมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 
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1.5.5  กำรธ ำรงอยู่ของกลุ่มแฟนคลับ หมายถึง การรักษาความสมัพนัธ์และสานต่อ
ความสมัพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุม่แฟนคลบัโดยอาศยัการส่ือสาร ทัง้การส่ือสารผา่นทางส่ือใหม่ 
ส่ือบุคคล หรือส่ือกิจกรรม มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เพ่ือท าให้เครือข่ายของ
กลุม่แฟนคลบัมีความสมัพนัธ์อยา่งยัง่ยืน 

 
1.5.6  บ้ำนเบส หมายถึง บัญชีทวิตเตอร์ท่ีแบ่งปันและอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ี

เก่ียวข้องกับศิลปินด้วยตวัอกัษร รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอต่างๆ ให้กับสมาชิกผู้ติดตาม โดยมีผู้น า
ทางความคดิหรือแอดมินเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ ซึง่แฟนคลบันิยมเรียกวา่ บ้านหรือแอคบ้าน 

 
1.5.7  แฟนเพจ หมายถึง เฟซบุ๊กเพจท่ีมีการแบง่ปันและอพัเดทข้อมลูข่าวสารตา่งๆของ

ศิลปินผ่านตวัอกัษร รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอต่างๆ ให้กบัสมาชิกผู้ติดตาม โดยมีผู้น าทางความคิด
หรือแอดมินเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ แฟนคลบันิยมเรียกวา่ เพจ 

 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 1.6.1  เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้ ท่ีสนใจศกึษาเก่ียวกบัเร่ืองวิธีการส่ือสารเพ่ือสร้าง 
เครือขา่ย 
 1.6.2  เป็นแนวทางส าหรับการศกึษาในการตอ่ยอดองค์ความรู้ส าหรับเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ 
ส่ือสารของเครือขา่ยรูปแบบอ่ืนๆ 
 



บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การศกึษาวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาวิจยัเร่ือง “วิธีการส่ือสารและการธ ารงอยูข่องกลุม่แฟน
คลบัศลิปินนกัร้องกลุม่จากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย” ซึง่ใช้แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
มาประกอบในการอธิบายวิธีการส่ือสารตา่งๆท่ีกลุม่แฟนคลบัในประเทศไทยใช้ ดงัตอ่ไปนี  ้

2.1  แนวคิดเร่ือง “แฟน (Fans)” 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัวิธีการส่ือสาร 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบักลุม่และเครือขา่ยการส่ือสาร 
2.4  แนวคิดทฤษฎีการส่ือสารชมุชนในฐานะพืน้ท่ีชมุชนเสมือน 
2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.1  แนวคิดเร่ือง “แฟน (Fans)”  
 
2.1.1  แฟน (Fans) 
“Fan” หมายถึง บุคคลท่ีมีความช่ืนชอบในตวับุคคล กลุ่มบุคคล งานศิลปะ หรือแม้แต่

ความคดิเห็นหรืออดุมการณ์อยา่งจริงจงั และยากท่ีจะตอ่ต้านได้ ค านีไ้ด้ปรากฏขึน้ในลกัษณะของ
ความช่ืนชอบประเทศอเมริกาเม่ือประมาณ ค.ศ.1889 ซึ่งเป็นค าย่อท่ีมาจากค าว่า Fanatic ท่ีอ้าง
ถึงกลุม่คนผู้ ท่ีสนใจ และตดิตามทีมเบสบอล ค านีใ้นสมยั ค.ศ.ท่ี 1525 หมายถึง “บคุคลวิกลจริต” 

ค านีถ้กูน าไปใช้อย่างหลากหลายต่างสถานท่ี ตา่งความหมาย เช่น ในภาษาองักฤษแบบ
องักฤษ (British English) หมายถึง ผู้คลัง่ไคล้ ตดิตามทีมกีฬา ค านีเ้ป็นท่ีนิยมใช้กนัในภาษาพูดใน
ประเทศองักฤษ สว่นในภาษาองักฤษแบบอเมริกนัจะใช้ในความหมายเก่ียวกบัทางการเมือง เชน่ ผู้
นิยมประธานาธิบดี ผู้นิยมพรรคการเมือง เป็นต้น 

แม้ว่าแฟนในสมัยนีบ้างครัง้แสดงอาการช่ืนชมอย่างไร้เหตุผล โดยส่วนมากการติดต่อ
สมัพนัธ์ระหว่างผู้ ช่ืนชอบด้วยกัน ได้ก่อรูปเป็น “คลบั (Club)” ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันและมีการเข้า
ร่วมท ากิจกรรมท่ีทางคลับจัดขึน้ หรือท่ีเรียกว่า “Fancy” (Fan activity) และ Fans จะให้ความ
สนใจรายละเอียดท่ีเล็กๆน้อยๆของสิ่งท่ีเขาช่ืนชอบ หลงใหลอย่างจริงจงั น่ีคือสิ่งท่ีท าให้พวกเขา
แตกตา่งจากบคุคลท่ีช่ืนชอบในสิ่งเดียวกนัแบบทัว่ไป 
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ในภาษาสมัยใหม่ ค าว่า Fans อาจหมายถึง การรวมตวักันขึน้เป็นกลุ่ม เป็นแฟนคลับ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือเป็นแฟนเพลง แฟนศลิปินหรือดารา แฟนรายการโทรทศัน์ 

เม่ือการแสดงออกถึงความช่ืนชอบเป็นไปในรูปแบบองค์กร หรือมีรูปแบบสอดคล้องกนั ท า
ให้บางครัง้ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะในเร่ืองของการส่ือภาพลักษณ์  หรือ
พฤตกิรรมของแตล่ะบคุคล 

ในบางกรณี แฟนแต่ละคนอาจถูกครอบง าได้ง่ายจนกลายเป็น “แฟนบอย (Fan Boys)” 
หรือว่า “แฟนเกิร์ล (Fan Girls)” แฟนเหล่านีเ้ข้าร่วมในพฤติกรรมท่ีผิดปกติ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านีไ้ด้
รวมถึงการหลงใหลอย่างไม่ลืมหลืูมตา จนเป็นลกัษณะการเคารพบชูา เช่นการสร้างแท่นบชูาเพ่ือ
อุทิศให้แก่สิ่งท่ีพวกเขาหลงใหลในบริเวณบ้าน และบางครัง้สามารถขยายไปสู่การกลายเป็นผู้
ด าเนินรอยตาม หรือปฏิบตัติามสิ่งหรือบคุคลท่ีช่ืนชอบ (ภทัรนนัท์ หนนุภกัดี, 2550) 

บางครัง้พฤติกรรมการแสดงออกถึงการหลงใหลแบบไม่ลืมหูลืมตา ได้ท าให้สงัคมทัว่ไป
หรือคนภายนอก มองวา่แฟนคลบัเกาหลีหรือผู้ ท่ีหลงใหลในวฒันธรรมตา่งชาตเิป็นพวกผิดปกต ิซึง่
บางคนอคต ิบางคนดถูกู ทัง้ๆท่ีสิ่งท่ีพวกเขาประสบพบเจออาจเป็นเพียงแคก่ารแสดงออกส่วนน้อย 
แตเ่ขาก็ได้ปิดกัน้หวัใจตวัเองและมีทศันคติตอ่กลุ่มแฟนคลบัเกาหลีในแง่ลบไปแล้ว ทัง้ท่ีความเป็น
จริงนัน้ แฟนในไทยก็คือคนไทยเช่นเดียวกัน ไม่ใช่ว่าการเป็นแฟนคลบัเกาหลีได้ท าให้ความเป็น
ไทยหรือมารยาทในแต่ละคนหมดไป เร่ืองไม่ดีหรือสิ่งต่างๆเหล่านัน้คือเร่ืองส่วนบุคคลท่ีสามารถ
เกิดขึน้ได้กับทุกคน อีกประการหนึ่งคือ ทุกคนล้วนมีความช่ืนชอบหรือสิ่ง ท่ีโปรดปราน เพียงแต่
ในตอนนีห้รือตลอดเวลาท่ีผ่านมา แฟนคลบัเกาหลีแสดงออกถึงความช่ืนชอบออกมาอย่างชดัเจน
จนสงัคมทัว่ไปสามารถรับรู้ได้ 
 

2.1.2  ประเภทของแฟน (Type of Fans) 
2.1.2.1  ลกัษณะของแฟน ตามท่ี Joli (1992 อ้างถึงใน ภทัรนนัท์ หนนุภกัดี, 2550) 

ได้แบง่ลกัษณะไว้มี 2 แบบ ได้แก่ 
1)  แบบปัจเจกชน (Individual) แฟนลกัษณะนีจ้ะแยกตวัออกจากสงัคม 

ครอบครัว และชีวิตจะถกูครอบง าอยา่งไร้เหตผุล ถกูลอ่ลวงโดยส่ือมวลชนและคนมีช่ือเสียงได้ง่าย 
2)  แบบกลุ่ม (Group) มีลกัษณะจงรักภกัดีตอ่สิ่งท่ีหลงใหล หลงัจากนัน้

จะเกิดความจงรักภักดีต่อกลุ่ม ความมีช่ือเสียงของดาราและรายการ อาการเหล่านีมี้ลักษณะ
คล้ายโรคตดิตอ่ 
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2.1.2.2  ประเภทของแฟน ตามท่ี Macdonald (1975 อ้างถึงใน ภทัรนนัท์       หนนุ
ภกัดี, 2550) ได้อธิบายไว้มีดงันี ้

1)  แฟนผู้ หลงใหลแต่เพียงล าพัง (Osessed loner) จะเก่ียวข้องกับ
ความรู้สึกท่ีอยากให้ตนแตกต่างจากผู้ อ่ืน ท าให้ความเป็นมวลชนน้อยลง ตดัตวัเองจากครอบครัว 
สงัคม เพ่ือน ชีวิตถกูครอบง าเพิ่มขึน้เร่ือยๆจากความมีช่ือเสียง ความโดง่ดงัของดาราหรือนกักีฬา 
ฯลฯ ท่ีตนช่ืนชอบ จนสญูเสียความเป็นตวัของตวัเอง คนเช่นนีจ้ะถกูยั่วเย้าโดยส่ือมวลชน น าไปสู่
โลกมายาจนข้ามไปสู่อาการทางจิตท่ีอยากจะฆ่าคนท่ีตนถือว่าเป็นเจ้าของ เพ่ือให้สมความ
ปรารถนาของตนเอง 

2)  แฟนกลุ่มผู้คลั่งไคล้ (Frenzied fan) เป็นกลุ่มของแฟนผู้ ซึ่งหลงใหล
และบ้าคลั่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไม่สมเหตุสมผล มีความจงรักภักดีต่อผู้ มีช่ือเสียงนัน้ เช่น แฟน
ฟตุบอล แฟนคอนเสิร์ต แฟนในกลุม่นีไ้ด้รับการชกัจงูหรือครอบง าโดยอิทธิพลจากภายนอกได้ง่าย 

2.1.2.3  ประเภทของแฟนได้มีนกัวิชาการอีกกลุ่มหนึ่ง ท าการแบ่งประเภทของ
แฟน คือ Abercrombie และ Longhurst (1998 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2555) โดยใช้เกณฑ์
การแบ่ง 3 เกณฑ์ คือ ลักษณะของความสนใจ (Interest) ลักษณะการใช้ส่ือ (Media use) และ
ลกัษณะการรวมกลุ่ม (Grouping) ซึ่งจากเกณฑ์เหล่านี ้สามารถแบ่งประเภทของแฟนได้อีก   3 
กลุม่ คือ 

1)  กลุ่มแฟนในลกัษณะของความเป็นปัจเจกบุคคล (Fan) เป็นประเภท
ของแฟนท่ีมีลกัษณะเป็นปัจเจกบุคคล ลกัษณะของความสนใจคือ จะช่ืนชอบในตวัศิลปิน/ดารา/
นกัร้องหรือรายการใดรายการหนึ่งเป็นการเฉพาะ จะมีการใช้ส่ืออย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับวตัถุแห่งความช่ืนชอบ แต่แฟนประเภทนีจ้ะไม่มีการติดต่อส่ือสารเพ่ือการรวมกลุ่ม 
(No grouping) กับแฟนคนอ่ืนท่ีช่ืนชอบในศิลปินคนเดียวกัน แม้บางครัง้จะมีการส่ือสารผ่าน
ผลผลิตท่ีกลุม่แฟนได้ผลิตส่ือออกมา เชน่ นิตยสารวยัรุ่น หรือพดูคยุผา่นอินเทอร์เน็ต 

2)  กลุ่มแฟนในลักษณะกลุ่มลัทธิพิธี/กลุ่มวัฒนธรรมย่อย (Cults or 
subcultures) ในแง่ลกัษณะของความสนใจจะมีเหมือนกับกลุ่มแรก รวมทัง้มีลกัษณะของการใช้
ส่ือมวลชนในแบบเดียวกัน คือ มีการใช้ ส่ือมวลชนมาก  แต่มีลักษณะการเลือกใช้ ส่ือท่ี
เฉพาะเจาะจง กล่าวคือ มีการเลือกสรรการใช้ส่ือตามรสนิยมท่ีเฉพาะเจาะจง เลือกเปิดรับหรือ
แสวงหาเฉพาะเนือ้หาท่ีตนเองสนใจเท่านัน้ (มีลกัษณะการใช้ส่ือแบบพวกวฒันธรรมย่อย) ส่วน
ความแตกตา่งจากแฟนประเภทแรกคือ แฟนกลุ่มนีจ้ะมีการรวมตวักนัจดัตัง้เป็นกลุ่ม มีการพบปะ
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แลกเปล่ียนเนือ้หากันและกันเฉพาะเร่ือง แต่รูปแบบการรวมกลุ่มนีจ้ะมีลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการ 
(Informal) มีรูปแบบการขยายตวัแบบเครือข่าย 

3)  กลุม่ท่ีมีความกระตือรือร้น/ใฝ่ใจรักใคร่ (Enthusiasms) แฟนประเภท
นีจ้ะมีความแตกต่างจาก 2 ประเภทแรกคือ ลกัษณะของความสนใจ โดยจะไม่สนใจศิลปินเป็น
รายบุคคลหรือรายการเฉพาะๆ แต่จะมีความสนใจในประเภทของส่ือ หรือ ประเภทของเนือ้หา 
มากกวา่ เชน่ แฟนการ์ตนู แฟนภาพยนตร์นอกกระแส ฯลฯ สว่นการใช้ส่ือของแฟนกลุม่นี ้จะมีการ
ใช้ส่ือทัว่ไปน้อย แตจ่ะมีการใช้ส่ือแบบเฉพาะเนือ้หาท่ีพวกเขาสนใจอย่างมาก และเปิดรับ/แสวงหา
ขา่วสารท่ีเขาสนใจอยา่งกระตือรือร้น โดยพร้อมท่ีจะอทุิศเวลาอยา่งเตม็ใจให้กบัสิ่งท่ีสนใจ พวกเขา
จงึมกัจะมีความรู้ความเช่ียวชาญอย่างแท้จริงในสิ่งท่ีพวกเขาเป็นแฟน สว่นในเร่ืองการรวมกลุ่มนัน้ 
แฟนประเภทนีจ้ะมีการรวมตวัจดัตัง้เป็นกลุม่และมีลกัษณะท่ีเป็นทางการมากกว่าแฟนประเภทท่ี 2 
เช่น จดัตัง้เป็นรูปแบบชมรมหรือสมาคมท่ีต้องสมคัรเป็นสมาชิก เป็นต้น และเป็นความสมัพันธ์ท่ี
คอ่นข้างมัน่คงเหนียวแนน่ (ภทัรนนัท์ หนนุภกัดี, 2550) 

กลุ่มแฟนๆของศิลปินนกัร้องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย มีทัง้แบบปัจเจก
บคุคลและแบบกลุ่มรวมกัน บางคนเร่ิมติดตามศิลปินนกัร้องเพราะกลุ่มเพ่ือน บางคนเร่ิมติดตาม
ศิลปินแบบปัจเจกบุคคล และในภายหลงัได้รู้จกักับสมาชิกแฟนผู้ ช่ืนชอบศิลปินกลุ่มเดียวกันจน
สนิทสนม ดงันัน้จึงอาจไม่สามารถระบุจ านวนท่ีชัดเจนได้ว่าทัง้ 2 แบบนี ้แบบไหนจะมีจ านวน
มากกวา่กนั 

 
2.1.3  แฟนดอม (Fandom) 
 Fandom หมายถึง กลุม่ยอ่ยเฉพาะของแฟนท่ีสามารถแบง่ปันความสนใจความช่ืนชอบใน

สิ่งตา่งๆให้แก่กนั เช่น งานอดิเรก นกัเขียน หรือแฟชัน่ ซึ่งมีลกัษณะเป็นเครือข่าย โดยค านีม้าจาก
แฟนของนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ ท่ีก่อตัง้ขึน้ในสมัย ค.ศ.1930 จุดประสงค์ท่ีแท้จริงของแฟน
ดอม คือ เร่ืองศลิปะ กีฬา บนัเทิง บอ่ยครัง้ท่ีสมาชิกแฟนดอมรู้จกักนัในกิจกรรมพบปะสงัสรรค์ของ
กลุม่ แตใ่นปัจจบุนัสว่นใหญ่จะรู้จกักนัทางอินเทอร์เน็ต (ภทัรนนัท์ หนนุภกัดี, 2550) 

Certeau (1984 อ้างถึงใน โอห์ม สขุศรี, 2549) ได้พดูถึงแนวความคิดเก่ียวกบั “แฟนดอม” 
โดยให้ค าจ ากัดความว่า “วัฒนธรรมแฟนเป็นปรากฏการณ์ท่ีซับซ้อนและมีหลากหลายมิติ มี
รูปแบบของการเข้าร่วมในหลายระดบั และมีความเป็นเจ้าของในส่ือตวันัน้ เช่น ส่ือหนงัสือ จะมี
ความคิดว่าตนเองเป็นเจ้าของบทความสัน้ๆและจะต้องมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น และ
เป็นตวัแทนท่ีมีปากมีเสียงให้กบัชมุชนหรือกลุ่มของตนเอง  ซึ่งกลุ่มแฟนเหล่านีจ้ะปฏิเสธล าดบัชัน้
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ทางวฒันธรรมท่ีอยูเ่หนือความเรียบง่ายและความเหมาะสม รวมทัง้พยายามท่ีจะตดัขัน้ตอนท่ีเป็น
เหตเุป็นผลท่ีดซูบัซ้อน โดยปรับให้เป็นไปตามความรู้สึกของตนเอง เพ่ือให้เข้ากบัประสบการณ์ทาง
วฒันธรรมของตนเอง 

Certeau ได้กล่าวไว้อีกว่า “แฟนดอม” ในฐานะเป็นชมุชนกลุ่มย่อยเฉพาะซึ่งถ้ามองในแง่
ของความสมัพนัธ์ในระหวา่งผู้บริโภคจะเรียกได้ว่า กลุม่ชนเหลา่นีจ้ะมีกิจกรรมเฉพาะท่ีจะเป็นปาก
เป็นเสียงแทนกลุ่มชนของตนเอง ซึ่งกิจกรรมหลายๆอย่างจะมุ่งความสนใจไปสู่ขัน้ตอนของการ
สร้างวฒันธรรมท่ีเหมาะสมของตนขึน้มา 

ทางศลิปินนกัร้องแตล่ะวงหรือแตล่ะคนนัน้ มีแฟนดอมประจ าตวัของตนเอง สว่นใหญ่จะมี
ช่ือเรียกแฟนดอมท่ีแสดงออกถึงตวัตนของตนเอง อยา่งเชน่ ศลิปินวง BIGBANG มีแฟนดอมช่ือว่า 
VIP (วีไอพี) มาจากค าว่า Very Important Person ซึ่งสมาชิกคนหนึ่งภายในวงได้คิดช่ือเรียกแฟน
คลบัของตนขึน้มา โดยให้ความหมายว่า คนพิเศษ เพราะแฟนคลบัเป็นคนพิ เศษส าหรับพวกเขา 
หรือ ศิลปินวง BEAST มีกลุ่มแฟนดอมท่ีช่ือว่า B2UTY (บิวตี)้ โดยทางต้นสังกัดและศิลปินได้
แนวคิดมาจากการ์ตนูเร่ือง Beauty and The Beast หรือ โฉมงามกับเจ้าชายอสูร ท่ีเจ้าชายอยู่คู่
กบัเจ้าหญิง 
 

2.1.4  แฟนคลับ (Fan club) 
Fan club หมายถึง กลุม่ท่ีอทุิศให้แก่บคุคลท่ีมีช่ือเสียง หรือกลุม่ทางความคดิ หรือบางครัง้

หมายถึงกลุ่มของสิ่งท่ีเคล่ือนไหวไม่ได้ (เช่น อาคารท่ีมีช่ือเสียง) ด าเนินการโดยแฟน (Fans) ซึ่ง
พวกเขาได้อุทิศเวลาอันส าคญัและทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือติดตามสิ่งท่ีพวกเขาช่ืนชอบอย่างใกล้ชิด 
สนใจและให้ความส าคญัในสิ่งเล็กๆน้อยๆ เชน่ วนัเกิด สถานท่ีเกิด เวลาเกิด สีท่ีชอบ อาหารท่ีชอบ 
ยาสระผม เป็นต้น ของสิ่งเหลา่นัน้หรือบคุคลเหลา่นัน้ท่ีตนช่ืนชอบ (ภทัรนนัท์ หนนุภกัดี, 2550) 

ปัจจบุนักลุ่มแฟนคลบัมากมายมีเว็บไซต์เพ่ือสนบัสนุนความพยายามท่ีเต็มไปด้วยความ
รัก เว็บไซต์เหล่านีโ้ดยทัว่ไปจะมีส่วนของรูปถ่ายและข้อมลูของสิ่งท่ีพวกเขาช่ืนชอบ ตวัอย่างเช่น 
เว็บไซต์ท่ีอทุิศให้แก่นกัร้อง และหากเป็นเว็บไซต์ของนกัร้อง บางครัง้ภายในเว็บจะประกอบไปด้วย 
รูปถ่าย วิดีโอ กระดานสนทนา และข้อมลูตารางเวลา คอนเสิร์ต งานแสดงตวัหรือการอดัรายการ
ตา่งๆ บางเว็บไซต์จะมีการรวม “Fan fiction” เข้าด้วย 
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2.1.5  แฟนไซต์ (Fansite, Fan site) หรือ แฟนเพจ (Fanpage) 
แฟนไซต์ (Fansite, Fan site) หรือแฟนเพจ (Fanpage) คือเว็บไซต์ท่ีสร้างขึน้และดแูลโดย

แฟนผู้ ท่ีช่ืนชอบท่ีสนใจในคนดัง สิ่งของ หรือปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งอาจหมายถึงหนังสือ 
รายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ การ์ตนู วงดนตรี ทีมกีฬา หรือเกม (ภทัรนนัท์ หนนุภกัดี, 2550) 

แฟนไซต์อาจมีข้อมูลเนือ้หาละเอียด เช่น รายช่ือ ประวัติ ภาพถ่ายท่ีได้มาจากหลายๆ
แหล่ง ข่าวอพัเดท ส่ือส าหรับการดาวน์โหลด  ซึ่งโดยมาก แฟนไซต์มกัเปิดโอกาสให้มีการพูดคยุ
ผา่นทางเว็บบอร์ด โดยมีการจดัหวัข้อเก่ียวกบัขา่วลา่สดุของสิ่งท่ีสนใจ (Wikipedia, 2557a) 

โดยสว่นมากจะมีแฟนไซต์ของคนเกาหลี เน่ืองจากเป็นศิลปินภายในประเทศและสามารถ
ตดิตามได้ง่ายกวา่ 

 จากแนวคิดเร่ือง “แฟน (Fans)” แสดงให้เห็นว่าการเป็นแฟนนัน้เกิดจากการท่ีบุคคลช่ืน
ชอบและพอใจในสิ่งต่างๆจนกลายมาเป็นความคลัง่ไคล้ และรวมตวักันจนถูกเรียกว่าแฟน ซึ่งมี
ลักษณะท่ีแตกต่างกันไปตามการจ าแนกประเภทต่างๆ ส าหรับงานวิจัยในครัง้นี ้ผู้ ศึกษาเน้น
การศึกษาเฉพาะกลุ่มแฟนคลับ ซึ่งหมายถึง กลุ่มคนท่ีช่ืนชอบหรือหลงใหลในตัวบุคคลท่ีเป็น
นกัร้องหรือนกัแสดง มีทัง้แฟนโดยใช้วิธีการเผยแพร่ข่าวสารและเร่ิมติดตอ่ส่ือสารผ่านทางเว็บไซต์
จนเกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งในช่วงแรกท่ีเกิดกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลียังมีแฟนคลับบาง
จ านวนท่ีสร้างเว็บไซต์ขึน้มา เพ่ือใช้เป็นจุดศนูย์รวมในการเผยแพร่ข่าวสาร รูปภาพ และ/หรือสิ่ง
ต่างๆของตวับุคคลท่ีกลุ่มให้ความสนใจอยู่ แต่การสร้างเว็บไซต์นัน้มีค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องเสียเป็น
ประจ าทกุปี เน่ืองจากต้องเช่าพืน้ท่ีโฮสต์ในการสร้างเว็บไซต์ รวมไปถึงบางรายต้องเสียค่าใช้จ่าย
ไปกบัการจ้างผู้ มีความรู้ด้านเว็บไซต์เพ่ือตกแตง่เว็บให้มีความน่าสนใจและสวยงาม ในปัจจบุนัจึง
มีเว็บไซต์ลดน้อยลง เพราะมีตวัเลือกในการใช้สอยพืน้ท่ีในอินเทอร์เน็ตมากขึน้ ท่ีเปิดโอกาสให้
แลกเปล่ียนข้อมูลกันได้ฟรีๆ อย่างเช่น Facebook และ Twitter ท่ี มีจ านวนผู้ ใ ช้งานมาก 
เชน่เดียวกบัแฟนคลบัท่ีได้ใช้ประโยชน์จากสว่นนีใ้นการสร้างจดุศนูย์รวมใหมโ่ดยไมจ่ าเป็นต้องเสีย
คา่ใช้จ่ายใดๆ และยงัสามารถเผยแพร่หรือกระจ่ายข้อมลูข่าวสารนัน้ไปได้โดยง่ายและกว้างขวาง
ยิ่งกวา่ หรือใช้ช่ือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ แฟนเพจ (Fanpage) และ แฟนเบส (Fanbase) 
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2.2  แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการส่ือสาร 
 
 การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีมีการด าเนินการและเปล่ียนแปลงอย่างตอ่เน่ือง การส่ือสาร
ในทกุรูปแบบ จะมีการถ่ายทอดความหมายระหว่างกนัของผู้ส่งสารและผู้ รับสาร ซึ่งการส่ือสารทกุ
ประเภทจะท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ส่ือสารทัง้นัน้ อาจเกิดขึน้กบัผู้ รับสารเพียงฝ่ายเดียว หรืออาจ
เกิดขึน้กบัผู้ รับสารและผู้สง่สารก็ได้ 
 Aristotle (อ้างถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าการส่ือสารไว้ว่า 
การส่ือสารคือการแสวงหา “วิธีการชักจูงท่ีพึงมีอยู่ทุกรูปแบบ” (Search for “all the available 
means of persuasion”) ซึ่งเป็นไปในลกัษณะของการพดูในท่ีสาธารณะ (Public Speaking) เน้น
ในลกัษณะของการพดูชกัจงูใจ 
 Weaver (อ้างถึงใน สรัุชตา ราคา, 2550) กล่าวว่า ค าว่า “การส่ือสารในท่ีนีมี้ความหมาย
กว้าง ครอบคลมุถึงกระบวนการทกุอย่างท่ีจิตใจของคนๆหนึ่งอาจมีผลต่อจิตใจของคนอีกคนหนึ่ง 
การส่ือสารจึงไม่หมายความแตเ่พียงการเขียนและการพูดเท่านัน้ หากแตย่งัรวมไปถึงดนตรี ภาพ 
การแสดง บลัเลต์่ และพฤตกิรรมทกุพฤตกิรรมของมนษุย์อีกด้วย” 
 เกิร์บเนอร์ (อ้างถึงใน ปภังกร ป่าสิงห์, 2550) กล่าวว่า การส่ือสาร คือ การแสดง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) ด้วยการใช้สัญลักษณ์และระบบสาร (Message 
system) ซึง่เป็นได้ทัง้วจันะภาษา (Verbal Language) และอวจันะภาษา (Nonverbal Language) 
วัจนะภาษา คือ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน อวัจนะภาษา คือ ภาษาท่ีไม่ได้เป็นถ้อยค าหรือ
ตวัหนงัสือ แตเ่ป็นสิ่งท่ีสามารถแสดงความหมายได้ เชน่ สีหน้า ทา่ทาง ฯลฯ  
 ฉะนัน้ การส่ือสาร (Communication) จึงหมายถึง กระบวนการถ่ายทอดสารจากบุคคล
หนึ่งท่ีเป็นผู้ส่งสาร ไปยงัอีกบุคคลหนึ่งท่ีเป็นผู้ รับสาร โดยผ่านช่องทางส่ือท่ีใช้วิธีต่างๆท่ีจะท าให้
รับรู้ความหมายร่วมกันแล้วเกิดผลตอบสนอง ซึ่งมีทัง้ท่ีเป็นวจันะภาษาและอวจันะภาษา ดงันัน้
การส่ือสารจงึมีความส าคญัตอ่การด าเนินชีวิตของคนในสงัคม 
 

2.2.1  ประเภทของการส่ือสาร 
 ปรมะ สตะเวทิน (2546, น.34-36 อ้างถึงใน สรัุชตา ราคา, 2550) ได้กล่าวถึงประเภทของ
การส่ือสารของมนุษย์ว่าสามารถจ าแนกออกได้ โดยใช้เกณฑ์ต่างๆหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ วิจัยขอ
กลา่วถึงเฉพาะประเภทของการส่ือสารท่ีจะน ามาใช้วิเคราะห์ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก ่
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2.2.1.1  การส่ือสารระหวา่งบคุคล (Interpersonal Communication) 
เป็นการส่ือสารท่ีประกอบด้วยบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป มาท าการส่ือสารใน

ลักษณะของตัวต่อตัว (Person-to-person) กล่าวคือ ทัง้ผู้ ส่งสารและผู้ รับสารสามารถติดต่อ
แลกเปล่ียนกันได้โดยตรง ในขณะท่ีส่ือสารจะมีเพียงหนึ่งคนท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ส่งสาร ส่วนคน
อ่ืนๆจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ รับสาร ดงันัน้การส่ือสารระหว่างบคุคลจึงเกิดขึน้ได้ทัง้กรณีคน 2 คน พดูคยุ
กนั โทรศพัท์ถึงกนั หรือคยุกนัผา่นอินเทอร์เน็ต และการส่ือสารระหว่างบคุคลนัน้สามารถเกิดขึน้ได้
ในกรณีของกลุ่มย่อย (Small group) ซึ่งมีคนมากกว่า 2 คนขึน้ไปรวมตวักนัในลกัษณะท่ีสามารถ
ตดิตอ่แลกเปล่ียนสารกนัได้โดยตรง เชน่ การประชมุกลุม่ การเรียนในชัน้เรียน เป็นต้น 

2.2.1.2  การส่ือสารกลุม่ใหญ่ (Large Group Communication) 
  เป็นการส่ือสารระหว่างคนจ านวนมาก ซึ่งอยู่ในท่ีเดียวกนัหรือใกล้เคียง เช่น การ

อภิปรายในหอประชุม การสอนท่ีมีกลุ่มผู้ เรียนจ านวนมาก เป็นต้น การส่ือสารในกลุ่มใหญ่นี ้
โอกาสท่ีผู้ส่งสารและผู้ รับสารจะติดตอ่แลกเปล่ียนสารกนัโดยตรงมีอยู่น้อย และขาดลกัษณะของ
การส่ือสารแบบตวัตอ่ตวั (Person-to-person) 

2.2.1.3  การส่ือสารในองค์การ (Organizational Communication) 
  เป็นการส่ือสารระหว่างผู้ เป็นสมาชิกขององค์การหรือหนว่ยงานเพ่ือปฏิบตัภิารกิจ
ของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย การส่ือสารระหว่างผู้ บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บงัคบับญัชา การส่ือสารระหว่างผู้ ร่วมงานระดบัเดียวกนั เชน่ การส่ือสารในหน่วยงานราชการ 
เป็นต้น 

2.2.1.4  การส่ือสารมวลชน (Mass Communication) 
  เป็นการส่ือสารกับมวลชนจ านวนมากในลกัษณะพร้อมๆกัน โดยท่ีสมาชิกแต่ละ
คนอยูใ่นท่ีท่ีแตกตา่งกนั เพ่ือให้ขา่วสารไปถึงมวลชนได้พร้อมกนัจงึต้องอาศยัส่ือท่ีเข้าถึงประชาชน
จ านวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว นัน่คือ ส่ือมวลชน (Mass media) อนัได้แก่ หนงัสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทศัน์ เป็นต้น 
 

2.2.2  ประเภทของส่ือ 
 ส่ือ หรือ ช่องทางการส่ือสาร (Channel) เป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับการส่ือสาร 
เน่ืองจากเป็นตวักลางในการน าสารตา่งๆสง่ไปให้แก่ผู้ รับสาร 
 ปรมะ สตะเวทิน (2531 อ้างถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) กล่าวว่า ช่องทางการส่ือสารนัน้ 
โดยทัว่ไปแล้วสารท่ีถูกผู้ส่งสารถ่ายทอดไปยงัผู้ รับสารจะเข้าไปสู่การรับรู้ของระบบการรับรู้ของ
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มนุษย์โดยผ่านประสาทสมัผสัทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง ได้แก่ การเห็น โดยผ่านประสาทตา 
การได้ยิน โดนผ่านทางประสาทห ูการได้กลิ่น โดยผ่านประสาทจมกู การสมัผสั โดยผ่านประสาท
กาย และการลิม้รส โดยผ่านประสาทลิน้ ในการจดัประเภทของส่ือนัน้ สามารจดัได้มากมายหลาย
รูปแบบ ไม่มีข้อก าหนดท่ีแน่นอนตายตวั ซึ่งถ้าแบ่งประเภทโดยใช้จ านวนและลักษณะของการ
เข้าถึงผู้ รับสารเป็นเกณฑ์ สามารถแบง่ได้เป็น 4 ประเภท คือ 

2.2.2.1  ส่ือบคุคล ได้แก่ การตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งบคุคล 
2.2.2.2  ส่ือมวลชน ได้แก่ ส่ือท่ีสามารถติดตอ่ถึงผู้ รับสารได้คราวละจ านวนมาก 

เชน่ ส่ือสิ่งพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ เป็นต้น 
2.2.2.3  ส่ือเฉพาะกิจ ได้แก่ ส่ือท่ีถูกพัฒนาขึน้เพ่ือใช้ส าหรับการส่ือสารท่ีสนับ 

สนนุกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ส่ือเฉพาะกิจจะแคบกว่าส่ือมวลชนในแง่ของการเข้าถึง
ผู้ รับสาร 

2.2.2.4  ส่ือประสม ได้แก่ การน าเอาส่ือต่างๆทัง้ 3 ประเภทข้างต้นไปใช้ในการ
ส่ือสาร อนัจะท าให้ประสิทธิผลในการส่ือสารครัง้นัน้ๆเพิ่มมากขึน้ 

เกณฑ์การเลือกส่ือนัน้ ประสิทธิภาพของส่ือท่ีใช้ต่อกลุ่มเป้าหมายมีความส าคญัอย่างยิ่ง 
ควรค านึงถึงส่ือท่ีสามารถเลือกใช้ได้ งบประมาณ ความนิยม ส่ือท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนได้มาก
ท่ีสุดโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด และมีอิทธิพลมากท่ีสุด เป็นต้น ส าหรับการศึกษาวิจัยครัง้นีจ้ะ
พิจารณาจากส่ือบคุคล ส่ือกิจกรรม และส่ือใหม ่

ส่ือบคุคล หมายถึง ตวับคุคลท่ีน าพาข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยงับุคคลหนึ่ง ซึ่งผู้ส่งสาร
สามารถติดตอ่แลกเปล่ียนสารกบัผู้ รับสารได้โดยตรง โดยการใช้ส่ือสารระหว่างบคุคลเป็นหลกั ซึ่ง
ท าให้ผู้ส่งสารและผู้ รับสารสามารถตอบโต้กันได้ในทนัที ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกันแล้วนัน้ ส่ือบคุคล
จะมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมมากกว่าส่ือมวลชน จึงเป็นท่ียอมรับ
กันว่า ส่ือบุคคลนัน้มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงมากกว่าส่ือมวลชน เม่ือวิเคราะห์แล้วจะเห็นว่า
ส่ือมวลชนมีผลตอ่การรับรู้ซึ่งเป็นตวัเสริมความเช่ือและทศันคติท่ีมีอยู่เดิม แตส่ื่อบคุคลจะมีผลตอ่
ทศันคตขิองผู้ รับสารท่ีเปิดรับในด้านของการสร้างและเปล่ียนแปลงทศันคติ (สรัุชตา ราคา, 2550) 

ส่ือกิจกรรม ปัจจุบนัส่ือนีมี้ความหมายขยายขอบกว้างขวางไปถึงกิจกรรมท่ีสามารถส่ือ
ความรู้สกึนกึคดิ ความรู้ อารมณ์ และเร่ืองราวขา่วสารไปสู่กลุม่เป้าหมายได้ ส่ือกิจกรรมมีมากมาย
หลายรูปแบบ เชน่ การจดัประชมุ สมัมนา ฝึกอบรม การแถลงข่าว การสาธิต การจดัริว้ขบวนเสริม
อาชีพ การจดักิจกรรมการกศุล การจดัแสดงคอนเสิร์ต เป็นต้น ส่ือกิจกรรมสามารถดดัแปลง แก้ไข



 18   
 

ให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกบัโอกาสและสถานการณ์ได้ง่าย แตมี่ข้อจ ากดัคือ ผู้ รับมีจ านวนจ ากดัเฉพาะ
กลุม่ท่ีร่วมกิจกรรมนัน้ๆเทา่นัน้ (Penpitchar, 2556) 

ส่ือใหม ่หมายถึง การเข้าถึงเนือ้หาตามความต้องการทกุท่ีทกุเวลาและทกุอปุกรณ์ดิจิตอล 
ซึ่งรวมไปถึงข้อมลูป้อนกลบัของผู้ ใช้ท่ีตอบโต้ระหว่างกนั การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ และการ
รวมตัวเป็นชุมชนท่ีแวดล้อมเนือ้หาส่ือนัน้ ค ามั่นของส่ือใหม่อย่างหนึ่งท่ีส าคัญ คือการท าให้
ส ร้างสรร ค์  การ เผยแพร่  การกระจายและการบ ริ โภคเ นื อ้หา ส่ือ เ ป็นประชา ธิปไตย 
(Democratization) ความคาดหวังของส่ือใหม่อีกประการคือ การสร้างเนือ้หาท่ีสดใหม่และไร้
ข้อจ ากดัในเวลาจริง ตวัอยา่งของส่ือใหม ่อาจเป็นอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ส่ือประสม และ Facebook 
เองถือว่าเป็นตวัอย่างหนึ่งของส่ือใหม่ท่ีใช้ตวัแบบส่ือเชิงสงัคม (Social media) ซึ่งมีผู้ ใช้งานมาก
และสว่นใหญ่เกิดการมีสว่นร่วม (Wikipedia, 2558) 
 

2.2.3  คุณลักษณะของส่ือใหม่ 
คุณลักษณะของส่ือใหม่ท่ีส าคัญนัน้ มีทัง้คุณสมบัติในเชิงเทคนิค (Technical aspect) 

คุณสมบตัิในเชิงสังคม (social aspect) และคุณสมบตัิในเชิงอ่ืนๆ โดย Logan (2010 อ้างถึงใน 
กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชยัขนุพล, 2555) ได้ท าการสานตอ่แนวคดิเร่ืองส่ือใหมจ่าก McLuhan 
ซึง่ Logan ได้น าเสนอคณุลกัษณะของส่ือใหมเ่อาไว้ 16 ประการ ดงันี ้

2.2.3.1  ส่ือใหม่เป็นการส่ือสารสองทาง (Two-way communication) ส่ือใหม่
แทบทุกประเภท เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ บล็อก หรืออีเมล์ ฯลฯ ล้วนแต่เอือ้อ านวยให้เกิดการ
ส่ือสารแบบสองทางขึน้มา กล่าวคือ ผู้ รับสารสามารถจะมีปฏิกิริยาต่อทัง้ “ตัวข่าวสาร” และ 
“ผู้ผลิต/ผู้ส่งข่าวสาร” ได้ ดงันัน้สภาวะหรือสถานะของผู้ รับสารจึงเปล่ียนมาเป็นผู้ รับสารท่ี Active 
ซึ่งการส่ือสารรูปแบบนี ้ท าให้เกิดการเสวนา (Dialogue) การแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge 
sharing) อีกทัง้ผู้ รับสารยังมีโอกาสท่ีจะทดสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลข่าวสารท่ีส่งมา 
(Reliability of information) โดยการถามซ า้กลบัไป และท่ีเห็นได้ชดัเจนท่ีสุดคือ ส่ือใหม่สามารถ
ส่ือสารได้สองทางผ่านทางส่ือหรือช่องทางการส่ือสารได้ทกุรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเขียน ส่ือภาพ 
ส่ือเสียง ซึง่รวดเร็วกวา่รูปแบบการส่ือสารในอดีต 

2.2.3.2  ส่ือใหม่ง่ายต่อการเข้าถึงและการเผยแพร่กระจายสารสนเทศ (Ease of 
access to and dissemination of information) ผู้ รับสารสามารถเข้าถึงและควบคมุการไหลของ
สารสนเทศในส่ือใหม่ได้ เช่น บทบาทของระบบการสืบค้นเสิร์ชเอินจิน (Search engine) อย่าง
เว็บไซต์ Google ท่ีท าให้เห็นถึงความง่ายของการเข้าถึง เพียงแค่การใส่ค าต้องการค้นหาเข้าไป
เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม การง่ายท่ีจะเข้าถึง (เป็นการส่ือสารขาเข้า) และการแพร่กระจายนัน้ (เป็น
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การส่ือสารขาออก) ได้ช่วยปิดช่องว่างระหว่างการเล่นบทเป็น “ผู้ ส่ง” กับ “ผู้ รับ” ให้หมดไป ซึ่ง
หมายความว่า ผู้ ท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกับสารสนเทศของส่ือใหม่ สามารถเล่นบทท่ีเป็นได้ทัง้ “ผู้ รับ” 
และเปล่ียนกลบัมาเป็น “ผู้สง่” ได้ 

2.2.3.3  ส่ือใหม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง (Continuous learning) เวลาท่ี
ผู้ใช้ส่ือใหมแ่สวงหาขา่วสารหรือสง่อีเมล์ หรือแม้แตก่ารเลน่เกมออนไลน์นัน้ ผู้ใช้จะเกิดสิ่งท่ีเรียกว่า 
“ความเข้าใจ (Cognitive)” เพราะผู้ ใช้ต้องมีปฏิสมัพนัธ์กับสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแตกต่าง
จากการส่ือสารแบบทางเดียวของส่ือมวลชน ท่ีผู้ รับสารมีลักษณะแบบ Passive ท าให้ข้อมูล
ขา่วสารท่ีผู้ รับสารได้รับ เป็นเพียงระดบัของสารสนเทศ (Information) เทา่นัน้ 

2.2.3.4  ส่ือใหม่เป็นส่ือท่ีมีการวางตวัในแนวเดียวกันและเอือ้ต่อการบูรณาการ 
(Alignment and intergration) แต่เดิมส่ือมวลชนจะมีลกัษณะของการให้ข่าวสารแบบเป็นท่อนๆ 
ไม่ปะติดปะต่อกัน จึงท าให้เกิดความยากต่อการเรียนรู้หากไม่น ามาประกอบเข้าด้วยกันให้เป็น
ภาพรวม แตส่ื่อใหม่มีคณุสมบตัิท่ีตรงกนัข้าม เน่ืองจากเนือ้หาตา่งๆของส่ือใหม่สามารถเช่ือมโยง
บูรณาการเข้าด้วยกันได้โดยง่าย เช่น การใช้ Hypertext หรือ Search engine อีกทัง้ส่ือใหม่ยังมี
คณุลกัษณะท่ีพร้อมในการบูรณาการให้เข้ากับเนือ้หาความรู้แบบเดิมอีกด้วย เช่น คนท่ีมีความรู้
เดิมเร่ืองการแตง่หน้า หากได้มีการเรียนรู้เร่ืองการท าบล็อกจะสามารถใช้พืน้ท่ีของส่ือใหม่ในการ
เผยแพร่ความรู้เ ร่ืองการแต่งหน้าได้ เป็นการเพิ่มอ านาจการส่ือสารให้กับผู้ ใ ช้งาน โดย
ความสามารถในการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ได้ท าให้รูปแบบการน าเสนอเนือ้หาสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้งานได้อย่างเต็มท่ีและรวดเร็ว ตวัอย่างเช่น ผู้ ท่ีสนใจเร่ืองการ
รักษาโรคมะเร็งในเม็ดเลือด สามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากเว็บไซต์ Google ซึ่งจะมีการประมวล
รวบรวมเร่ืองทัง้หมด หรือเนือ้หาประเภทเดียวกนั ลกัษณะคล้ายคลงึกนัเอาไว้ด้วยกนั 

2.2.3.5  ส่ือใหม่ เ อื อ้ต่อการสร้างชุมชน (Creation of community) ส่ือใหม่
สามารถปทูางท าให้เกิดการสร้างชุมชนได้ในทุกรูปแบบและทุกเป้าหมาย เช่น ชุมชนการเรียนรู้ 
ชมุชนความบนัเทิง ชมุชนทางการเมือง เป็นต้น โดยชมุชนและเครือข่ายท่ีเกิดจากส่ือใหม่นี ้จะไม่
ถูกจ ากัดในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี ซึ่งเป็นบรรยากาศอนัดีในการจดัการความรู้ (Knowledge 
management) ใน 4 ขัน้ตอน คือ การสร้างความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ การพฒันาแนวคิดหรือ
โครงการใหม่ๆ  และการเก็บสะสมความรู้ใหมเ่อาไว้ส าหรับครัง้ตอ่ไป 

2.2.3.6  ส่ือใหม่มีลักษณะง่ายต่อการเคล่ือนย้าย พกพาสะดวก (Portability) 
เน่ืองจากลกัษณะเดน่ของส่ือใหม่คือ มีขนาดเล็ก กะทดัรัด สามารถเคล่ือนย้ายได้ง่าย และพกพา
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สะดวก เช่น โน้ตบุ๊ค (Notebook) หรือเคร่ืองเล่น mp3 เป็นต้น ท าให้ปลดปล่อยผู้ส่งสารและผู้ รับ
สารให้เป็นอิสระจาก”เวลาและพืน้ท่ีในการส่ือสาร” 

2.2.3.7  ส่ือใหมมี่ลกัษณะท่ีหลอมรวมกนั (Convergence) Logan ได้ขยายความ
ของการหลอมรวมส่ือใหม่เอาไว้ 2 ลกัษณะ คือ การหลอมรวมในแง่ของส่ือ คือ การประสานส่ือ
หลายๆแบบเข้ามาไว้ในเคร่ืองมือชิน้เดียว เช่น โทรศพัท์ในปัจจุบนัท่ีสามารถใช้ได้ทัง้พูดคุย ส่ง
ข้อความ ส่งภาพถ่าย ใช้เป็นนาฬิกาปลกุ เคร่ืองคิดเลข ปฏิทิน เล่นเกม ฟังเพลง หรือเล่นวิดีโอก็
ได้ เป็นต้น และการหลอมรวมส่ือใหมใ่นแง่ของธุรกิจ เชน่ การการท่ียทูปูและบทิ ทอเร้นต์        (Bit 
torrent) ท าสัญญากับบริษัทภาพยนตร์และโทรทัศน์ว่าจะน าเอาเฉพาะผลงานส่ือท่ีทางบริษัท
อนญุาตไปเผยแพร่ซ า้เท่านัน้ ในเวลาเดียวกนั บางบริษัทของส่ือเดิมใช้ยทูปูและบิท ทอเร้นต์เป็น
ชอ่งทางการเผยแพร่โฆษณา เป็นต้น 

2.2.3.8  ส่ือใหมมี่ลกัษณะปฏิบตังิานร่วมกนัได้ (Interoperability) ส่ือใหมห่ลายๆ
ประเภทสามารถพูดคุยกันได้ เช่น บนอินเทอร์เน็ต ส่ือหลายๆแบบ เช่น ตัวอักษร ภาพ เสียง 
สามารถท างานร่วมกนัได้โดยไมไ่ด้จ ากดัวา่จะต้องอยูภ่ายใต้ส่ือประเภทเดียวกนัเทา่นัน้ 

2.2.3.9  ส่ือใหม่มีความสามารถท่ีจะประมวลเนือ้หาจากหลากหลายแหล่งมาไว้
รวมกันได้ (Aggregation of content) สืบเน่ืองจากลักษณะความเป็นดิจิทัลของส่ือใหม่ ท าให้
สามารถรวบรวมและประมวลเนือ้หาจากหลายแหล่งมารวมกนัได้ เพราะระบบการถ่ายโอนข้อมลู
สารสนเทศด้วยระบบดจิิทลันัน้ท าได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 

2.2.3.10  ส่ือใหม่เพิ่มความหลากหลาย (Variety) เพิ่มทางเลือก (Choice) และ 
Longtail ซึ่งในท่ีนีห้มายถึง ผลงานของส่ือใหม่สามารถขายได้อย่างช้าๆและขายได้ยาวนาน 
หมายถึง ยอดรวมสุดท้ายของผลงานในส่ือใหม่อาจสูสีหรือมากกว่าผลงาน Best Seller ของส่ือ
เดมิ 

2.2.3.11  การหวนคืนกลับมาประสานกันครัง้ใหม่ระหว่างผู้ ส่งสาร/ผู้ รั บสาร 
กล่าวคือ ส่ือใหม่เป็นการกระจายอ านาจของการส่ือสาร เน่ืองจากคณุลกัษณะของส่ือใหม่เอือ้ให้
ทกุคนสามารถเป็นผู้สร้างเนือ้หาขึน้มาได้ (User-generated content) ชอ่งทางการเผยแพร่เนือ้หา
นัน้มีหลากหลายขึน้ ไม่ได้จ ากดัอยู่แค่ในหนงัสือพิมพ์หรือโทรทศัน์ นอกจากนี ้ส าหรับส่ือใหม่นัน้ 
ผู้ ใช้ส่ือก็คือเนือ้หาสาร เพราะเขาเหล่านัน้สามารถควบคมุเนือ้หาท่ีจะบริโภคได้เอง แสดงบทบาท
เป็นผู้ เฝ้าประต ู(Gatekeeper) เนือ้หาของตนเอง 

2.2.3.12  ส่ือใหม่มีลกัษณะส่งเสริมการรวมกลุ่มกนัทางสงัคมและการร่วมมือกนั
ทางไซเบอร์ (Social collectivity and cyber-coorperation) กล่าวคือ ส่ือใหม่สามารถท าให้เรา
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ติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้ ท่ีคุ้นเคยหรือรู้จักกันมาก่อน ตลอดจนการติดต่อสัมพันธ์กับคน
แปลกหน้าได้ด้วย แม้กระทัง่การเช่ือมความสมัพนัธ์ในรูปแบบของการหาคูค่รองเพ่ือมาอยูร่่วมเป็น
คู่ชีวิต โดยรูปแบบของการรวมกลุ่มท่ีเกิดขึน้จากส่ือใหม่นี ้อาจมีอย่างน้อย 4 รูปแบบ คือ การ
รวมกลุ่มของคนท่ีมีความสนใจร่วมกัน (Collective interest) การรวมกลุ่มเพ่ือตดัสินใจวินิจฉัย
ร่วมกัน (Collective judgement) การรวมกลุ่มเพ่ือแบ่งปันทรัพยากรกัน (Collective resource) 
และการรวมกลุม่เพ่ือร่วมกนัท าโครงการตา่งๆ (Collective project) 

2.2.3.13  การเกิดวฒันธรรมแบบรีมิกซ์ (Remix culture) แบบแผนของการใช้ส่ือ
ใหม่มกัเป็นการเลือกเนือ้หาจากส่ือใหม่มาดดัแปลง ตดัต่อ ปะติด ฯลฯ เพ่ือเป้าหมายใหม่ท่ีเป็น
เป้าหมายเฉพาะของแตล่ะคน ซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองธรรมชาติของส่ือดิจิทลั นกัวิชาการบางท่านได้ให้
ค าตอบของวฒันธรรมแบบรีมิกซ์เอาไว้ว่า เกิดขึน้จากความไม่พอใจในวฒันธรรมเดิมท่ีมีอยู่ ซึ่ง
อาจจะถูกผูกขาดโดยผู้ มีอ านาจสร้างวฒันธรรมของสงัคมนัน้ๆ ดงันัน้ การรีมิกซ์จึงเป็นการเปิด
โอกาสให้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีถูกปิดกัน้ซ่อนเร้นได้แสดงออกมา และส่ือใหม่เป็นช่องทางท่ี
เอือ้อ านวยท่ียอดเย่ียมท่ีสดุ 

2.2.3.14  การเปล่ียนจาก “ผลผลิต (Product)” มาสู่ “บริการ (Service)” ซึ่งเป็น
คณุลกัษณะพิเศษของส่ือใหม่ เช่น แทนท่ีจะมีแผ่นเสียงหรือเทปท่ีจะใช้ฟังเพลง ก็เปล่ียนมาเป็น
การฟังเพลงผา่นทางระบบออนไลน์ท่ีมีผู้ให้บริการแทน 

2.2.3.15  ส่ือใหม่เป็นส่ือท่ีอนุญาตให้ผู้ รับสารเป็นผู้ เปล่ียนแปลงเนือ้หา (User-
based transformation of new media) ซึ่งแตกต่างจากส่ือมวลชนแบบเดิม ท่ีผู้ ผลิตจะเป็นผู้
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเนือ้หาของผลงานส่ือ โดยผู้ รับสารจะไมส่ามารถเข้าไปยุง่เก่ียวได้ 

2.2.3.16  คุณลักษณะทัง้ 15 ประการนัน้ ในส่ือแบบเดิมอาจมีคุณลักษณะ
ดังกล่าวด้วยเช่นกัน แต่ความแตกต่างระหว่างส่ือแบบเดิมและส่ือใหม่อยู่ ท่ี ส่ือแบบเดิมมี
คุณลักษณะแค่บางประการเท่านัน้ ไม่ได้มีครบทุกประการทัง้ 15 ประการ แต่ส่ือใหม่จะมี
คณุลกัษณะครบทกุประการท่ีกลา่วมา 

 
2.2.4  เฟซบุ๊ก (Facebook) 

 สุธีรพันธุ์  สักรวัตร (2554 อ้างถึงใน จุติมาศ เกลีย้งเกลา, 2556) กล่าวว่า เฟซบุ๊ ก 
(Facebook) คือ บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหนึ่งท่ีจะท าให้ผู้ ใช้งานสามารถติดต่อส่ือสาร และ
ร่วมท ากิจกรรมให้กิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆกิจกรรมกับผู้ ใช้เฟซบุ๊กอ่ืนๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการตัง้ประ
เด็กถามตอบในเร่ืองท่ีสนใจ การโพสต์รูปภาพ การโพสต์วิดีโอ การเขียนบทความหรือบล็อก การ
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แชทคยุกนัแบบสดๆ การเล่นเกมส์แบบเป็นกลุ่ม รวมไปถึงยงัสามารถท ากิจกรรมอ่ืนๆร่วมกันโดย
ผ่านแอพลิเคชัน่เสริมท่ีมีอยู่ได้อย่างมากมาย ทัง้นีก้ารเสพข้อมลูตา่งๆบนเฟซบุ๊กนัน้ ผู้ ใช้สามารถ
เลือกเสพข้อมลูด้วยความเต็มใจและสามารถเลือกท่ีจะแสดงออกถึงความเห็นในรูปแบบตา่งๆได้
ทันที อีกทัง้ยังเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยส่งเสริมในการกระจายข้อมูลแบบบอกต่อ ท าให้เกิดการ
แพร่หลายของข้อมลูได้อยา่งกว้างขวาง 
 

2.2.5  เฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page) 
 เฟซบุ๊ กเพจได้ถูกพัฒนาขึน้มาจากเฟซบุ๊ ก เ พ่ือใช้ในการสร้างแบรนด์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดนันัน้ เพจ (Page) จงึเปรียบเสมือนการแนะน าตวัของแบรนด์ เพ่ือสร้างตวัตนให้กบั
แบรนด์ท่ีเป็นเหมือนมนษุย์คนหนึ่งท่ีมีชีวิตโลดแล่นอยู่บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ สิ่งส าคญัอย่าง
หนึ่งของการสร้างแบรนด์เพจ (Brand page) คือการท่ีแบรนด์สามารถแทรกซึมอยู่ท่ีหน้า New 
feeds ซึ่งเป็นพืน้ท่ีส่วนตวับนเฟซบุ๊กของกลุ่มเป้าหมาย โดยท่ีเจ้าตวัยินยอมพร้อมใจ สามารถให้
ข้อมลูได้อย่างต่อเน่ืองและทนัเวลา อีกทัง้ยงัสามารถเพิ่มแอพลิเคชัน่ได้หลากหลาย เช่น รูปภาพ 
วิดีโอ โดยท่ีผู้ ใช้งานไม่ต้องออกจากพืน้ท่ีของเฟซบุ๊กไปยงัหน้าเว็บไซต์อ่ืนๆเลย นอกจากนีเ้พจยงั
สามารถชว่ยให้แบรนด์สนทนากบักลุม่เป้าหมายได้อีกด้วย (จตุมิาศ เกลีย้งเกลา, 2556) 
 

2.2.6  ทวิตเตอร์ (Twitter) 
 รณพงศ์ ค านวณทิพย์ (2554 อ้างถึงใน จุติมาศ เกลีย้งเกลา, 2556) ได้กล่าวไว้ว่า ทวิต
เตอร์ถือก าเนิดขึน้เม่ือประมาณช่วงปี ค.ศ. 2006 และเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในประเทศไทยเม่ือประมาณปี 
ค.ศ. 2009 ทวิตเตอร์เร่ิมเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทัว่โลกและได้รับความนิยมสงูขึน้เร่ือยๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในช่วงท่ีมีสถานการณ์การเมืองโลกร้อนระอหุรือว่าช่วงท่ีเกิดวิกฤตการณ์ส าคญัต่างๆ จะ
พบว่ามีการส่งข้อความเพ่ือรายงานสถานการณ์ ติดตามความเคล่ือนไหว และประสานงานให้
ความชว่ยเหลือผา่นทางทวิตเตอร์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2.6.1  ลกัษณะของทวิตเตอร์ 
ทวิตเตอร์เป็นแอพลิเคชันท่ีใช้ส าหรับการรับส่งข้อความสัน้ขนาดไม่เกิน 140 

ตวัอกัษร เรียกว่า ทวีต (Tweet) ซึ่งมีลกัษณะคล้ายคลึงกบัการส่งข้อความแบบ SMS ซึ่งไม่ใช่การ
ส่งข้อความในรูปแบบเฉพาะบุคคล แตเ่ป็นการเผยแพร่ข้อความลงไปบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
โดยท่ีผู้ติดตามเราอยู่จะสามารถเห็นข้อความได้ทนัทีเม่ือมีการทวีต นอกจากนีเ้หล่าผู้ติดตามยงั
สามารถเข้าไปอ่านทวีตทัง้หมดของเราได้เช่นกัน หรืออีกนัยหนึ่ง ทวิตเตอร์ เป็นบล็อกขนาดจิ๋ว 
หรือเรียกว่า ไมโครบล็อก (Micro blog) ซึ่งมีเอกลกัษณ์และเหมาะกบัวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ท่ีชอบ
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อ่านอะไรสัน้ๆ รวดเร็วทนัใจ และชอบท าอะไรหลายๆอย่างพร้อมกนั ดงันัน้ทวิตเตอร์จึงถือว่าเป็น
การปฏิวตัิรูปแบบการส่ือสารท่ีเช่ือมโยงการส่ือสารบนโลกออนไลน์และการส่ือสารไร้สายเข้าไว้
ด้วยกัน จนท าให้ผู้ คนสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลาและมีข้อได้เปรียบกว่าวิธีการส่ือสาร
แบบเดมิๆ ด้วยคณุลกัษณะเดน่ ดงันี ้

1)  สามารถสร้างเนือ้หาสาระ (Content) ท่ีนา่สนใจให้กบัผู้ติดตามได้ ไม่
ว่าจะเป็นการรายงานข่าว การเล่าเร่ือง การแสดงความคิดเห็น และการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ
ให้กบัผู้ อ่ืนตามความสนใจและความถนดัของตนเอง หากการน าเสนอรูปแบบเนือ้หาของเราชดัเจน 
คนในเครือขา่ยทวิตเตอร์จะรู้จกัและเข้ามาติดตามข้อความทวีตของเรามากขึน้เร่ือยๆ 

2)  ทวิตเตอร์ท าให้เราสามารถสร้างเว็บบอร์ดของตวัเองได้ เป็นเสมือน
พืน้ท่ีในการอพัเดทขา่วสาร และผู้คนยงัสามารถแสดงความคิดเห็นในด้านตา่งๆผ่านทางทวิตเตอร์
ได้เชน่กนั 

3)  มีอิสระในการเลือกติดตาม เพราะเราสามารถเลือกติดตาม (Follow) 
รวมถึงพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับใครก็ได้ หากรู้สึกไม่ถูกใจหรือไม่ชอบสามารถเลิกติดตาม 
(Unfollow) ได้ตลอดเวลา ส าหรับการติดตามผู้คนในทวิตเตอร์นัน้ เราสามารถติดตามได้โดยไม่
จ าเป็นจะต้องขออนญุาตหรือรอการตอบกลบัจากอีกฝ่าย ซึง่แตกตา่งจากแอพลิเคชัน่อ่ืนๆ ท่ีต้องมี
การยอมรับการเป็นเพ่ือนจากอีกฝ่ายก่อน 

2.2.6.2  ค าศพัท์ส าคญัเก่ียวกบัทวิตเตอร์ 
ศพัท์ท่ียกตวัอยา่งมาในท่ีนี ้เป็นศพัท์พืน้ฐานส าหรับผู้ ท่ีใช้ทวิตเตอร์ 

1)  Follower คือ ผู้ติดตามทวิตเตอร์ของเรา หากเราสามารถดงึดดูใจคน
ได้มากเทา่ไหร่ การตดิตามหรือจ านวนของผู้ตดิตามก็จะมีมากขึน้เทา่นัน้ 

2)  Tweet (ทวีต) คือ การโพสต์ข้อความ หรือการโพสต์ข้อความพร้อม
รูปภาพไปบน timeline หรือระบบทวิตเตอร์ จะเรียกการเขียนหรือส่งข้อความเช่นนีว้่า การทวีต
ข้อความ 

3)  Mention (เมนชัน่) คือ การกล่าวถึงผู้ ใช้ทวิตเตอร์บญัชีอ่ืนๆ หรือผู้ อ่ืน
กล่าวถึงเราโดยใส่ช่ือบญัชีทวิตเตอร์ของเรามาพร้อมข้อความ เช่น @allkpop เป็นต้น โดยผู้ ท่ีถูก
กล่าวถึงจะเห็นข้อความนัน้ผ่านทางกล่องเมนชัน่ในหน้าทวิตเตอร์ การเมนชัน่นีเ้ป็นประโยชน์ต่อ
การพดูคยุ แจ้งให้ทราบ หรือดงึให้ใครเข้ามาร่วมวงสนทนา ซึ่งสามารถท าได้ทัง้ผู้ ท่ีติดตามกนัและ
ไมไ่ด้ตดิตามกนั 
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4)  Retweet (RT) คือ การสง่ข้อความตอ่ สว่นใหญ่จะเป็นข้อความท่ีเป็น
ประโยชน์หรือเป็นข้อความท่ีถกูใจ โดยสามารถเพิ่มเติมความคิดเห็นของเราลงไปได้ เรียกว่า การ
อ้างอิงทวีต ซึ่งตรงกับการท า viral marketing ของด้านการตลาด ดงันัน้การ RT จึงเป็นฟังก์ชัน่ท่ี
ทรงประสิทธิภาพ หากต้องการท าการตลาดบนทวิตเตอร์ 

5)  Reply คือ การตอบกลบัทวีตของคนอ่ืน  
6) Favorite คือ การเก็บทวีตท่ีเราช่ืนชอบไว้ในรายการโปรด เ พ่ือ

ประโยชน์ในการอ่านซ า้ อ้างอิง หรือส่งต่อ และง่ายต่อการค้นหา โดยท่ีเราไม่จ าเป็นจะต้องย้อน
อา่น timeline ของเราท่ีเตม็ไปด้วยทวีตของคนอ่ืนท่ีเราติดตาม 

2.2.6.3  ประโยชน์ของทวิตเตอร์ 
ประโยชน์ของทวิตเตอร์ในการใช้งานทั่วไป ได้แก่ การอ่านข่าวสารต่างๆ 

(Reading news) หรือการอัพเดตเหตุการณ์ต่างๆ (Update events) เช่น เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ณ 
เวลานัน้ รายงานการประชมุแบบสดๆ หรือการอพัเดตเร่ืองราวของละครหลงัข่าวให้คนท่ีไมไ่ด้ดไูด้
อ่าน เป็นต้น การใช้เพ่ือสร้างความปลอดภยัให้กบัชีวิตและทรัพย์สิน (Security matters) เช่น การ
เขียนข้อความระบเุลขทะเบียนรถแท็กซ่ีท่ีนัง่ผ่านทางทวิตเตอร์ เป็นต้น หรือการใช้ทวิตเตอร์เพ่ือหา
ตวัช่วย (Asking for help) เพ่ือหาคนท่ีจะช่วยตอบค าถามในสิ่งท่ีอยากรู้ได้แบบ Real time ทัง้นี ้
ยังมีกลุ่มคนท่ีใช้ทวิตเตอร์เพ่ือแสดงพลัง (Showing strength) เช่น การรวมพลังทวีตค าว่า 
#WeLoveKing จนขึน้ติดเป็นอันดบั 1 ของโลก หรือท่ีพบเห็นส่วนใหญ่ในกลุ่มผู้ ใช้ทวิตเตอร์คือ 
การใช้ทวิตเตอร์เพ่ือหาเพ่ือน (Friendship) เพ่ือเป็นท่ีระบายอารมณ์ (Complaint) เพ่ือพบปะเพื่อน
ฝูง (Meeting point) และเพ่ือพูดคุยกับคนดัง (In touch with celebrity) (จุติมาศ เกลีย้ง-เกลา, 
2556) 

ส าหรับการศึกษาในครัง้นี ้มุ่งเน้นศึกษาด้านวิธีการส่ือสาร แนวคิดและทฤษฎีนีจ้ึงมี
ความส าคญัท่ีจะน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์การส่ือสารของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ กลุ่มแฟน
คลบั ซึง่เป็นการส่ือสารแบบระหว่างบคุคล จากบคุคลหนึง่ไปยงัอีกบคุคลหนึง่ หรือจากผู้สง่สารคน
หนึง่ไปยงักลุม่ผู้ รับสารท่ีมีจ านวนมาก โดยอาศยัการใช้ส่ือท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย ซึง่การศกึษาใน
ครัง้นีจ้ะมุ่งเน้นศึกษาจากทางด้านส่ือ เน่ืองจากในปัจจุบันนีก้ลุ่มแฟนคลับมีการใช้ ส่ือท่ี
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ รวมไปถึงโซเชียลมีเดีย 
(social media) อย่างเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ ซึ่งเป็นส่ือท่ีใช้งานง่าย สะดวก และสามารถเข้าถึงได้
ง่าย การรวมตวัผ่านส่ือต่างๆได้ท าให้เกิดการส่ือสารท่ีไม่มีวนัสิน้สดุ เกิดการปฏิสมัพนัธ์กันอย่าง
ตอ่เน่ืองจากคนหนึง่สูอี่กคนหนึง่ และขยายไปในวงกว้างมากย่ิงขึน้  
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2.3  แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มและเครือข่ายการส่ือสาร 
 
 มนุษย์เป็นสตัว์สงัคมท่ีชอบอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มและไม่สามารถอยู่โดดเด่ียวได้ ท าให้เกิด
ครอบครัว หมูบ้่าน ชมุชน ประเทศชาต ิจนเกิดเป็นสงัคมมนษุย์ขึน้ และการอยูร่่วมกนัเป็นสงัคมท า
ให้มนษุย์มีปฏิกิริยาโต้ตอบกนัและกนั (Interaction) 
 สชุา จนัทน์เอม (2539 อ้างถึงใน สรัุชตา ราคา, 2550) ได้ให้ค านิยามของค าวา่ กลุม่ ดงันี ้

กลุ่ม คือ การรวมของบุคคล ท่ีมีสิ่งเร้าและความสนใจตรงกัน หรือร่วมกันท ากิจกรรมใน
เวลาและสถานท่ีเดียวกนั 

กลุม่ คือ การรวมตวัของบคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไป ท่ีมีจดุประสงค์ กิจกรรม และมาตรฐาน
ทางพฤตกิรรมร่วมกนั 

สมาชิกของกลุ่ม จะต้องมีความรู้สึก มีทศันคติ และเป้าหมายเป็นของกลุ่ม มิใช่เป็นของ
บคุคลใดบคุคลหนึง่ 

กลุม่ จะต้องมีการจดัระเบียบและมีโครงสร้างท่ีแนน่อน 
เม่ือเกิดการรวมกลุ่มขึน้หลากหลายกลุ่มในสงัคม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพ่ือน กลุ่มอาชีพ หรือ

แม้กระทัง่ กลุ่มแฟนคลบั จะมีการพฒันาจนสร้างเป็น “เครือข่าย” ดงัท่ีประพนัธ์ ช่วงภูศรี (2550) 
ได้อธิบายรูปแบบและลกัษณะของเครือขา่ยไว้ ดงันี ้

เครือข่าย หมายถึง การรวมตวัของกลุ่มและองค์กรตา่งๆท่ีมีลกัษณะความสมัพนัธ์ภายใน
องค์กรเครือขา่ยเป็นแบบแนวราบ มีการเช่ือมประสานการท างานร่วมกนัตามลกัษณะกิจกรรมและ
อาจแบ่งตามพืน้ท่ี เช่น เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ เครือข่ายสลมั 4 ภาค เครือข่ายองค์กรชุมชน
เมืองเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั เป็นต้น 

เครือข่าย หมายถึง การขยายขอบเขตความสมัพนัธ์กับกลุ่มหรือองค์กรอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะ
กิจกรรมแบบเดียวกัน หรือส่งเสริมกัน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ฯจบัมือเป็นเครือข่ายกลับกลุ่มอาชีพ 
กลุม่สตรีจบัมือเป็นเครือขา่ยกบักลุม่ อสม. เป็นต้น 

เครือขา่ย หมายถึง การประสานการท ากิจกรรมร่วมกนับางอย่างของกลุม่หรือองค์กรตา่งๆ
เพ่ือชว่ยเหลือกนั องค์กรหรือกลุ่มท่ีเข้าร่วมประสานกนัเป็นเครือขา่ยตา่งมีความเป็นอิสระไม่ขึน้ตอ่
กนั 

ดงันัน้ เครือข่าย จึงหมายถึง กลุ่มของคนหรือองค์กรท่ีสมคัรใจแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสาร
ระหว่างกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างของคนหรือ
องค์กร สมาชิกยงัคงมีความเป็นอิสระต่อกัน กล่าวคือ ความสมัพนัธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้อง
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เป็นไปโดยความสมคัรใจ กิจกรรมท่ีท าในเครือข่ายต้องมีลกัษณะเท่าเทียมหรือแลกเปล่ียนซึ่งกัน
และกนั และการเป็นสมาชิกเครือข่ายไมมี่ผลกระทบตอ่ความเป็นอิสระหรือความเป็นตวัของตวัเอง
ของคนหรือองค์กรนัน้ๆ 

 การสร้างเครือข่าย หมายถึง การท าให้มีการติดต่อและการสนบัสนนุให้มีการแลกเปล่ียน
ข้อมลูขา่วสารและร่วมมือกนัด้วยความสมคัรใจ การสร้างเครือข่ายควรสนบัสนนุและอ านวยความ
สะดวกให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสมัพนัธ์กันฉันท์เพ่ือนท่ีตา่งก็มีความเป็นอิสระ มากกว่าการ
คบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง นอกจากนีก้ารสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบการติดตอ่เผยแพร่
ข่าวสารแบบทางเดียว ดงันัน้เครือข่ายจึงไม่ใช่การส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายช่ือเทา่นัน้ 
แตต้่องมีการแลกเปล่ียนด้วย 

 ประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย เครือข่ายจะช่วยให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 
ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ เคร่ืองมือ และส่ือผา่นการประชมุ การทดลอง การประชาสมัพนัธ์และ
การให้ความร่วมมือกันในการด าเนินโครงการ การแบ่งปันทกัษะและประสบการณ์ให้แก่กันเป็น
การเสริมความสมบูรณ์ให้กับสมาชิกเครือข่ายทัง้มวล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรก็ตาม การ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และการประสารงานในเครือข่ายจะช่วยลดการท างานและการใช้
ทรัพยากรท่ีซ า้ซ้อน ท าให้การพฒันาสามารถเช่ือมโยงคนท่ีอยู่ในระดบัท่ีต่างกัน มีวิธีการท างาน 
การจัดองค์กรและมีภูมิหลังต่างกันท่ีไม่มีโอกาสติดต่อกัน ให้เข้ากันไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดความเข้าใจกนัมากขึน้ น าไปสู่การท างานร่วมกนัเพ่ือประโยชน์ของทุกฝ่าย เครือข่าย
สามารถท าให้คนและองค์กรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กัน ได้ทราบว่ายงัมีบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนอีก
มากท่ีสนใจท างานในเร่ืองเดียวกัน และเผชิญปัญหาเหมือนกัน เครือข่ายสามารถท าให้ความ
ต้องการของประชาชนได้รับการตอบสนองจากรัฐ เครือข่ายท าให้คนและองค์กรได้รับความ
ช่วยเหลือจากเพ่ือน ได้รับก าลงัใจ การจงูใจและการยอมรับ ซึ่งมีความส าคญัต่อหน่วยเล็กๆท่ีอยู่
นอกระบบราชการ (สรัุชตา ราคา, 2550) 

 
2.3.1  ความหมายและความส าคัญของเครือข่ายการส่ือสาร 

 ตติยา เลาหตีรานนท์ (2543 อ้างถึงใน สรัุชตา ราคา, 2550) เครือข่ายการส่ือสารกลุ่ม คือ 
แบบแผนการพดูคยุตดิตอ่ประสานงาน แลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารระหว่างบคุคลหนึง่กบับคุคลอ่ืนๆ
ในกลุ่มและภายนอกกลุ่มท่ีมีความสนใจร่วมกันในงานและกิจกรรมท่ีจดัขึน้โดยบุคคลดงักล่าว 
อาจอยู่ในสถานภาพท่ีแตกตา่งกนั คือ ผู้น ากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม ผู้สนใจกิจกรรมของกลุ่มและสมาชิก
ในสงัคม 



 27   
 

 วินิต เกตขุ า (2522 อ้างถึงใน จิราวรรณ นนัทพงศ์, 2552) กล่าวว่า เครือข่ายการส่ือสาร 
หมายถึง แบบแผนการตดิตอ่เก่ียวข้องและประสานงานกนัภายในกลุม่ โดยสมาชิกในกลุม่จะมีการ
ถ่ายทอดข้อมลูขา่วสารเพ่ือให้งานบรรลเุป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ 
 กาญจนา แก้วเทพ (2549) กล่าวถึงเร่ืองของเครือข่ายว่า เม่ือบคุคลหลายๆบคุคลเข้ามามี
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมตอ่กนัและกนั เส้นโยงสายใยสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลนัน้เรียกว่า “เครือข่าย” 
ซึ่งหากเป็นความสมัพนัธ์ในด้านการส่ือสาร เราเรียกว่า “เครือข่ายการส่ือสาร” ซึ่งเป็นรูปแบบการ
จัดกลุ่มหรือองค์กรท่ีมีลักษณะตรงกันข้ามกับรูปแบบของข้ารัฐการ  (Bureaucracy) กล่าวคือ 
รูปแบบข้ารัฐการจะมีการจดักลุ่ม/องค์กรท่ีมีลกัษณะเป็นแนวดิ่ง (Vertical) มีการรวมศนูย์อ านาจ 
(Centralized) มีระบบการแบ่งสายงานกันอย่างชัดเจน แต่เครือข่ายจะเป็นรูปความสัมพันธ์ใน
แนวนอน (Horizontal) มีลักษณะกระจายอ านาจ (Decentralized) มีระบบการแบ่งงานอย่าง
ยืดหยุน่  
 ดงันัน้ เครือข่ายการส่ือสาร หมายถึง เส้นโยงสายสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล จากคนหนึ่งสู่อีก
คนหนึ่ง ด้วยกลไกการส่ือสารท่ีเป็นลักษณะของการมีส่วนร่วม การพูดคุยแลกเปล่ียนข้อมูล
ขา่วสาร และการแสดงออก ซึง่คนในชมุชนอาจมีสถานภาพตา่งกนั คือ มีผู้น ากลุม่ และสมาชิกของ
กลุม่ 
 หลายๆครัง้ท่ีมีการเกิดเครือขา่ยใหม่ๆ ขึน้มา มกัจะมีลกัษณะหรือมองเห็นว่ามีความมัน่คง
แคเ่ฉพาะช่วงแรกของการเร่ิมเครือขา่ยเท่านัน้ เม่ือกาลเวลาผา่นไปก็มีหลายเครือข่ายปิดตวัเองลง 
ซึ่งบางรายก็ปิดตวัลงหลังจากท่ีได้เร่ิมด าเนินไปได้เพียงแค่ไม่นานนัก สาเหตุอาจมาจากการท่ี
เครือข่ายเหล่านัน้ขาดความเข้าใจในเร่ืองของการธ ารงรักษาเครือขา่ย เพราะฉะนัน้แล้ว การรักษา
เครือข่ายจึงเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งท่ีมีความส าคญัและมีความจ าเป็นต้องมี เพ่ือรักษาความ
มัน่คงของเครือขา่ย 
 การรักษาเครือข่ายท าได้โดยการก าหนดโครงสร้างของกิจกรรมอย่างชัดเจนทัง้ในด้าน
เวลา ความถ่ี และการจัดกิจกรรมท่ีมีความน่าสนใจและดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง
กิจกรรมควรมีทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
 สมาชิกของเครือข่ายต้องตระหนักถึงความส าคญัในการรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่าง
สมาชิกในเครือขา่ย เพ่ือระมดัระวงัและหลีกเล่ียงความขดัแย้งหรือความไมเ่ข้าใจกนั ซึง่อาจเกิดขึน้
ได้ สมาชิกแตล่ะคนควรแสดงความเป็นมิตรตอ่กนั เม่ือใดท่ีเกิดความขดัแย้งระหว่างกนัขึน้ ต้องรีบ
หาทางแก้ไขและด าเนินการไกลเ่กล่ียให้เกิดความเข้าใจกนัขึน้ 
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 เครือขา่ยหลายเครือขา่ยต้องหยดุด าเนินการลงไป เน่ืองจากขาดแคลนทรัพยากรสนบัสนนุ
การด าเนินงานอย่างพอเพียง ทัง้ทรัพยากรด้านวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่งๆ ปริมาณและ
คณุภาพของบคุลากร และเงินทนุด าเนินการ (ภทัรวรรณ ลิม้วฒันวงศา, 2553) 
 

2.3.2  บทบาทของสมาชิกในเครือข่าย 
 กาญจนา แก้วเทพ (2551, น.14-15) ได้กลา่วถึงเร่ืองของภาระหน้าท่ีของเครือขา่ย สรุปได้
วา่ บทบาทของสมาชิกภายในเครือขา่ย ประกอบด้วย 
 ต าแหน่งท่ี 1 ศูนย์กลางของเครือข่าย (Star) เน่ืองจากเครือข่ายเป็นรูปแบบการจัดการ
ความสัมพันธ์ของผู้คน ดงันัน้ ต าแหน่งท่ีเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายเป็นสตาร์ประจ ากลุ่ม คือ
ต าแหน่งท่ีมี “เส้นสายความสมัพนัธ์จากสมาชิกคนอ่ืนๆ” พุ่งเข้ามาหามากท่ีสดุ ต าแหน่งนีอ้าจจะ
เป็นหวัหน้าเครือขา่ย หรือรองประธานเครือขา่ย ฯลฯ 
 ต าแหน่งท่ี 2 ผู้ประสานงาน/ติดต่อส่ือสาร (Liaison) ในขณะท่ีสตาร์เป็นชุมทางเส้นสาย
ความสัมพันธ์นัน้ ผู้ประสานงานจะท าหน้าท่ีเป็นชุมทางของเส้นทางการติดต่อส่ือสาร ซึ่งเป็น
ต าแหนง่ท่ีส าคญัอีกต าแหนง่หนึ่ง เป็นต้น 
 ต าแหน่งท่ี 3 ชุมสายย่อย/โหนด (Node) ในกรณีท่ีเครือข่ายมีขนาดใหญ่หรือครอบคลุม
พืน้ท่ีกว้างขวางมากๆ เน่ืองจากสตาร์นัน้เป็นมนุษย์ธรรมดา จึงต้องมีข้อจ ากัดทัง้เร่ืองเวลาและ
พืน้ท่ี ซึง่อาจท าให้ไมส่ามารถตดิตอ่กบัสมาชิกได้อยา่งทัว่ถึง ในลกัษณะแบบนีจ้ าเป็นต้องมีชมุสาย
ย่อยๆหรือโหนด มาท าหน้าท่ีประสานงานเป็นตวักลางระหว่างสมาชิกแต่ละกลุ่มกับสตาร์และผู้
ประสานงาน 
 ต าแหน่งท่ี 4 สมาชิก (Member) สมาชิกนบัเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัส าหรับการด ารงอยู่
และความเข้มแข็งของเครือขา่ยเช่นเดียวกนั แม้จะดเูป็นต าแหนง่ปกตธิรรมดาก็ตาม แตเ่ครือข่ายท่ี
เข้มแข็งยอ่มต้องมีสมาชิกท่ีมีความกระตือรือร้นด้วยเช่นกนั 
 ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2547 อ้างถึงใน พทัร์ศรัณย์ ตนานุประวตัิ, 2552) ได้ศึกษาวิจยั
เก่ียวกับเร่ือง “การวิเคราะห์เครือข่ายการส่ือสาร” ซึ่งได้กล่าวถึงบทบาทเบือ้งต้นของบุคคลใน
เครือข่าย ซึ่งโดยรวมแล้ว แต่ละเครือข่ายมักจะประกอบไปด้วยบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ แกนน า
เครือขา่ย สมาชิกเครือขา่ย และพนัธมิตรของเครือขา่ย 

แกนน าเครือข่าย ได้แก่ บุคคลท่ีสมาชิกเครือข่ายศรัทธา เช่ือถือ ยกย่อง โดยอาจ
ประกอบด้วยแกนน าเครือข่ายอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีการประกาศให้รับรู้โดยทัว่กัน และแกนน า
เครือขา่ยอยา่งไมเ่ป็นทางการ ซึง่บคุคลท่ีสมาชิกเครือขา่ยมกัจะขอความคิดเห็นในวาระตา่งๆ โดย
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แกนน าเครือข่ายมีบทบาทส าคญัในด้านต่างๆ เช่น การเป็นส่วนหนึ่งของการริเร่ิมเครือข่าย เป็น
บคุคลท่ีมีบทบาทในการตดัสินใจ ด าเนินกิจกรรมตา่งๆของเครือข่าย ทัง้ในด้านการกระจายข้อมลู
ข่าวสารสู่สมาชิก การริเร่ิมตัง้ประเด็นตา่งๆ การจดักระบวนการตา่งๆในการระดมสมองหรือรับฟัง
ความคิดเห็นจากสมาชิก การแสวงหาแนวทางในการผลักดนัให้เกิดกระบวนการตัดสินใจของ
เครือขา่ยในเร่ืองตา่งๆ 

สมาชิกเครือข่าย ได้แก่ บคุคลท่ีเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ทัง้ในด้านการกระท ากิจกรรม 
การร่วมเสนอความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจต่างๆ ตลอดจนร่วมรับผิดชอบกับ
ผลต่างๆท่ีจะเกิดขึน้หลงัจากตดัสินใจไปแล้ว ซึ่งการท่ีบุคคลหนึ่งๆเข้ามาเป็นสมาชิกในเครือข่าย
หนึ่งแล้ว ไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถเป็นสมาชิกของเครือข่ายอ่ืนๆได้อีก ในทางปฏิบตัิบุคคล
หนึ่งๆสามารถเป็นสมาชิกได้หลายเครือข่าย ขึน้อยู่กับความสนใจของแต่ละบุคคล การแบ่ง
บทบาท/หน้าท่ี เวลา ตลอดจนความรู้สกึไว้เนือ้เช่ือใจของสมาชิกอ่ืนๆในเครือข่าย 

พนัธมิตรเครือข่าย ได้แก่ บคุคลท่ีไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย แตมี่ส่วนช่วยสนบัสนนุ
เครือข่ายในเร่ืองตา่งๆ เช่น การแลกเปล่ียนข้อมลูหรือข้อคิดเห็นตา่งๆ การอ านวยความสะดวกใน
ด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคลอ่ืนๆ การให้การสนบัสนุนด้านนโยบาย กิจกรรม บุคลากร 
ตลอดจนงบประมาณ เป็นต้น 

ส าหรับกลุ่มแฟนคลับแล้ว บทบาทหลักๆภายในเครือข่ายของกลุ่มแฟนคลับนัน้จะ
ประกอบไปด้วย 2 กลุ่มเท่านัน้ คือ แกนน าเครือข่าย หรือว่าแอดมินบ้านเบส และอีกกลุ่มคือ
สมาชิกเครือข่าย ส าหรับบทบาทผู้ประสานงาน/ติดต่อส่ือสารกับพนัธมิตรนัน้จะรวมไว้เป็นหน้าท่ี
ของแอดมิน 

  
2.3.3  ประเภทและรูปแบบของเครือข่ายการส่ือสาร 

 เมตตา กฤตวิทย์ และคณะ (อ้างถึงใน สรัุชตา ราคา, 2550) ได้กล่าวถึงเร่ืองของเครือขา่ย
การส่ือสาร (Communication Network) คือ ระบบการแพร่กระจายข้อมูลในบรรดาสมาชิกของ
กลุม่ เครือขา่ยการส่ือสารสามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

เครือข่ายการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Network) หรือเครือข่ายการส่ือสารท่ี
เกิดขึน้เอง (Emergent Communication Network) เกิดขึน้จากการส่ือสารระหว่างบุคคลซึ่งไม่มี
ใครได้รับมอบหมาย หรือบงัคบัให้ใช้การติดตอ่ผา่นช่องทางใดช่องทางหนึง่อย่างตัง้ใจ ตรงกนัข้าม 
เครือข่ายเหล่านีเ้กิดขึน้เม่ือสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนอย่างมีอิสระในอัตราความถ่ีและ
ความเข้มข้นของการส่ือสารตา่งกนั จากการศกึษาพบว่าเม่ือเวลาผ่านไป เครือข่ายท่ีเกิดขึน้เองนี ้
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จะคอ่ยๆกลายเป็นแหลง่ข้อมลูท่ีไมเ่ป็นระเบียบ (Unstructured) อ่ืนๆ ล้วนเป็นการแลกเปล่ียนสาร
ในเครือขา่ยเหลา่นี ้

เครือขา่ยการส่ือสารแบบเป็นทางการ (Formal Network) หรือเครือข่ายการส่ือสารท่ีได้ถกู
ก าหนดไว้ (Prescribed Communication Network) เป็นประเภทของการส่ือสารระหวา่งบคุคล ซึง่
เกิดปฏิสมัพนัธ์ในเครือข่ายท่ีได้มีการวางแผนอยา่งแน่นอน เครือขา่ยเหล่านีจ้งึมีโครงสร้างท่ีมีแบบ
แผน ดงันัน้บทบาทและสถานภาพของบคุลากรหรือสมาชิกจงึเป็นสิ่งท่ีควรพิจารณาอย่างมาก ชีวิต
ในสงัคมทกุวนันี ้สว่นใหญ่ต้องการการวางรูปแบบเครือข่ายการส่ือสารแทบทัง้สิน้ 

เครือข่ายทัง้สองประเภทต่างมีตาข่ายท่ีต่อเน่ืองกัน (Net Connectivity) คือ เส้นทางการ
ติดตอ่สมาชิกสามารถส่ือสารเข้าถึงสมาชิกอ่ืนในเครือข่ายแบบ “All-channel net” คือ สมาชิกทกุ
คนจะมีทางติดต่อถึงกันได้หมด ในขณะท่ีเครือข่ายแบบ “Restricted net” นัน้ สมาชิกบางคนมี
ทางการส่ือสารถึงบคุคลอ่ืนในเครือขา่ยอย่างจ ากดั หรืออาจไมมี่ทางส่ือสารกบับคุคลอ่ืนเลย 

ส าหรับเครือข่ายการส่ือสารของกลุ่มแฟนคลบัในปัจจุบนัพบว่าเป็นเครือข่ายการส่ือสาร
แบบเป็นทางการ เน่ืองจากมีการส่ือสารผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งอย่างตัง้ใจและมีการก าหนด
หน้าท่ีของบุคคลภายในกลุ่ม และสมาชิกภายในกลุ่มมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายใน
เครือขา่ยของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
 Remond (2001, pp.266-267 อ้างถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) ได้กล่าวถึงรูปแบบของ
เครือข่ายการส่ือสาร ซึ่งได้พดูถึงระบบของโครงสร้างท่ีมีรูปแบบ การส่ือสารได้สรรสร้างเครือข่าย 
และเครือข่ายก็มีผลกระทบกับการส่ือสาร ซึ่งได้สรุปแบบจ าลองของเครือข่ายการส่ือสารไว้ 5 
ประเภท ได้แก่ 

2.3.3.1  Chain network คือเครือข่ายการส่ือสารแบบลูกโซ่ เป็นเครือข่ายการ
ส่ือสารท่ีสมาชิกแตล่ะคนจะติดตอ่ไปยงัสมาชิกคนอ่ืนท่ีอยู่ถัดไปเท่านัน้ เน่ืองจากมีข้อจ ากดัในแง่
การประสานงานและการติดตอ่ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม บางครัง้จึงเป็นความยากล าบากท่ีกลุ่มจะ
ท างานให้ส าเร็จได้ตามท่ีต้องการ เพราะขาดความเป็นอิสระในการตดิตอ่ส่ือสาร เป็นต้น 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1  เครือข่ายการส่ือสารแบบลกูโซ่ 
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2.3.3.2  Wheel network คือ เครือข่ายการส่ือสารแบบวงล้อ เป็นเครือข่ายท่ีรวม
อ านาจไว้ท่ีศนูย์กลางมากท่ีสดุ บคุคลท่ีอยู่ตรงกลางจะเป็นผู้น าและมีอ านาจมากท่ีสดุ สมาชิกคน
หนึง่ซึง่รับขา่วสารแล้วสง่ขา่วสารนัน้ไปยงัสมาชิกคนอ่ืนๆ 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2  เครือขา่ยการส่ือสารแบบวงล้อ 
 

  2.3.3.3  Circle network คือ เครือข่ายการส่ือสารแบบวงกลม เป็นเครือข่ายการ
ส่ือสารท่ีสมาชิกทกุคนมีฐานะเทา่เทียมกนั สามารถตดิตอ่ส่ือสารกนัได้ทัง้สองด้าน 

 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2.3  เครือข่ายการส่ือสารแบบวงกลม 
 

  2.3.3.4  Y network คือ เครือขา่ยการส่ือสารแบบตวัวาย เป็นเครือขา่ยการส่ือสาร
ท่ีมีสมาชิกอยูต่รงกลางเพียง 2 คน ท าหน้าท่ีประสานงานและสง่ข้อมลูท่ีได้รับจากสมาชิกคนอ่ืนๆท่ี
อยู่รอบนอก รูปแบบของการส่ือสารแบบตวัวายนี ้มกัเกิดขึน้ในกลุ่มท่ีมีสมาชิกเพียง 1 หรือ 2 คน
เท่านัน้ เต็มใจท่ีจะรับท างานและรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงาน ในขณะท่ีส่วนท่ีเหลือจะไม่ได้
รับผิดชอบ 

 
 
 
 



 32   
 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2.4  เครือข่ายการส่ือสารแบบตวัวาย 

 
  2.3.3.5  All-channel network คือ เครือข่ายการส่ือสารแบบทุกช่องทาง เป็น

เครือข่ายการส่ือสารท่ีเอือ้ให้สมาชิกทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างทั่วถึงได้โดยตรง ไม่ต้องผ่าน
สมาชิกคนอ่ืนๆ เรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุด เพราะไม่มีข้อจ ากัดการส่ือสารของ
สมาชิก โดยเครือขา่ยนีจ้ะเปิดโอกาสให้มีปฏิกิริยาย้อนกลบัสงูท่ีสดุ 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.5  เครือขา่ยการส่ือสารแบบทกุช่องทาง 
 

2.3.4  กระบวนการท างานของเครือข่ายการส่ือสาร 
 เครือข่าย เป็นวิธีการส่ือสารอย่างหนึ่งท่ีมีความส าคญัส าหรับการประสานความร่วมมือ 
เป็นการท างานด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศยัระหว่างสมาชิกและภาคีร่วมกัน โดยมีจดุเร่ิมต้นจากการ
ท างานพืน้ท่ีและประเด็นเล็กๆแล้วขยายเป็นกระบวนการเครือข่ายท่ีกว้างขวางออกไป พร้อมทัง้
แสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ท่ีเหมาะสมกว่า โดยมีระบบการส่ือสารและนวัตกรรมใหม่เป็น
เคร่ืองมือท่ีจะสร้างความหมายและความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั (สรัุชตา ราคา, 2550) ดงัภาพ 
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ภาพท่ี 2.6  กระบวนการท างานของเครือขา่ย 
 

 สปุรีดา ชอ่ล าใย (2549) ได้กลา่วถึงกระบวนการเกิดขึน้ของกลุม่แฟนคลบัไว้ดงันี ้
  2.3.4.1  ระยะการก่อตวั (Origin) เร่ิมจากการก่อตวัของแฟนคลับท่ีเป็นปัจเจก
บคุคล จากนัน้เม่ือแฟนคลบัมีจ านวนมากขึน้จึงเกิดการใช้การส่ือสารในรูปแบบต่างๆเพ่ือให้แฟน
คลบัท่ีเป็นปัจเจกบคุคลเข้ามารวมตวักนัเป็นกลุ่ม มีการส่ือสารเพ่ือหาสมาชิกในรูปแบบตา่งๆ เช่น 
ผา่นทางเว็บไซต์ หรือผา่นการส่ือสารระหวา่งบคุคล เป็นต้น 
  2.3.4.2  ระยะการท าหน้าท่ี (Function) การใช้การส่ือสารเพ่ือท าหน้าท่ีต่างๆ
ภายในเครือข่ายเพ่ือธ ารงรักษาเครือข่ายให้อยู่ได้อย่างยัง่ยืน เช่น การท าหน้าท่ีเม่ือนกัร้องท่ีตนช่ืน
ชอบมีข่าวลือท่ีไม่ดีเกิดขึน้ การท าหน้าท่ีส่ือสารกันเม่ือศิลปินยงัไม่มีผลงานออกมา และการท า
หน้าท่ีชว่ยกนัสนบัสนนุเม่ือศลิปินมีผลงานหรือมีการแสดง เป็นต้น 
  2.3.4.3  ระยะการธ ารงรักษา (Maintenance) มีการส่ือสารเพ่ือสานสมัพนัธ์และ
วางรากฐานท่ีพร้อมจะติดต่อกันได้เม่ือต้องการความร่วมมือต่างๆ เพ่ือให้เครือข่ายมีการ
ด าเนินงานได้อย่างยั่งยืน เช่น มีการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆภายในเครือข่ายเพ่ือ
แลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารซึง่กนัและกนั เพ่ือให้เครือขา่ยด ารงได้อยา่งยาวนานและมีเสถียรภาพ 
 

2.3.5  ปัจจัยท่ีท าให้กลุ่มด ารงอยู่และด าเนินไปได้ 
 Reeves (1970 อ้างถึงใน สุปรีดา ช่อล าใย, 2549) ได้กล่าวถึงเร่ืองลกัษณะของกลุ่มท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซึง่น ามาสรุปเป็นข้อได้ดงันี ้

งาน/ภารกิจ สมัพนัธภาพระหวา่งสมาชิก 

กระบวนการเรียนรู้และการปรับตวั 

การท ากิจกรรมและการเคล่ือนไหวทาง

สงัคม เชน่ การก าหนดนโยบาย 
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  2.3.5.1  เป็นกลุ่มท่ีมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีท าได้จริง สอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้น าและสมาชิก มีความร่วมมือภายในกลุม่สงู 
  2.3.5.2  สมาชิกมีความกระตือรือร้นสนใจกิจการของกลุ่ม ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าท่ี
ของผู้น าเพียงฝ่ายเดียว 
  2.3.5.3  สมาชิกเต็มใจท่ีจะท างานหนักเพ่ือให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายและรักษา
ความเป็นกลุม่ไว้ 
  2.3.5.4  กลุม่มีการตดัสินใจโดยกลุม่เองในเร่ืองงานและความก้าวหน้าของกลุม่ 
  2.3.5.5  สมาชิกมีความจงรักภคัดีและภาคภมูิใจในความส าเร็จของกลุม่ 
  2.3.5.6  กลุม่มีผู้น าท่ีดีและเข้มแข็ง 
  2.3.5.7  ผู้น าและสมาชิกร่วมกันวางแผนและควบคมุการกระท า ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพของกลุม่ โดยเน้นการกระตุ้นจิตส านกึ 
 การส่ือสารเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้เกิดการรวมกลุ่มและกลุ่มสามารถด าเนินต่อไปได้ 
เน่ืองจากการส่ือสารมีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจร่วมกนั สามารถท าให้บรรลวุตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้
ได้ ซึง่ปริมาณและคณุภาพของการส่ือสารภายในกลุม่จะขึน้อยูก่บัตวัแปรดงัตอ่ไปนี ้

1)  สถานภาพของสมาชิก (Member status) 
สถานภาพของสมาชิก หมายถึง คุณสมบตัิของสมาชิกท่ีเป็นท่ียอมรับ

หรือเป็นท่ีปรารถนาของสงัคม จากการศกึษาพบว่า สมาชิกท่ีมีสถานภาพสงูจะส่ือสารได้มากกวา่
สมาชิกท่ีมีสถานภาพต ่า กล่าวคือ สมาชิกท่ีมีสถานภาพสูง จะมีการส่ือสารกับสมาชิกท่ีมี
สถานภาพสูงด้วยกันเองบ่อยครัง้กว่าการส่ือสารกับสมาชิกท่ีมีสถานภาพต ่า ส่วนสมาชิกท่ีมี
สถานภาพต ่าจะมีการส่ือสารกบัสมาชิกท่ีมีสถานภาพต ่าด้วยกนัเองเชน่กนั ซึง่ผลการวิจยับางเร่ือง
พบวา่ สมาชิกท่ีมีสถานภาพต ่าอาจมีการส่ือสารอยา่งไมเ่ป็นมิตร เม่ือพวกเขาหวงัท่ีจะมีสถานภาพ
ท่ีสงูขึน้ 

2)  ขนาดของกลุม่ (Group size) 
ขนาดของกลุ่มมีความสมัพนัธ์กบัการส่ือสาร เม่ือกลุ่มมีขนาดใหญ่ขึน้จะ

มีผลตอ่ระดบัของปฏิกิริยาย้อนกลบั (Feedback) ลดน้อยลง ท าให้การส่ือสารผิดพลาด และเพิ่ม
ความขัดแย้งไม่เป็นมิตรต่อกัน นอกจากนีข้นาดของกลุ่มยังมีผลต่อความพึงพอใจของสมาชิก
เชน่กนั 
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3)  บรรทดัฐานของความสอดคล้อง (Conformity) 
บรรทดัฐาน ความสอดคล้อง และการส่ือสารมีความสมัพนัธ์กนั กลา่วคือ 

หากสมาชิกมีความเห็นไม่สอดคล้องกบักลุม่ จะเป็นเป้าหมายท่ีถกูมุง่เพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสาร 
แตเ่ม่ือเขายงัคงไมส่อดคล้องกบักลุม่เหมือนเดมิ เขาจะถกูปฏิเสธการส่ือสารด้วย 

4)  การรวมตวักนัของกลุม่ (Cohesiveness) 
กลุ่มท่ีรวมตวักันเหนียวแน่น การส่ือสารของสมาชิกจะเท่าเทียมกัน มี

ปริมาณการส่ือสารมาก และมองว่าการส่ือสารมีคณุคา่มากกว่ากลุม่ท่ีสมาชิกรวมตวักนัน้อย และ
การส่ือสารระหว่างสมาชิกกลุ่มท่ีมีการรวมตวักนัสงูนัน้ จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการส่ือสารของ
กลุม่ท่ีรวมตวักนัน้อย 

5)  โครงสร้างอ านาจ (Power structure) 
โครงสร้างอ านาจ หมายถึง  อิทธิพลของสมาชิกกลุ่ม ท่ี มีต่อการ

เปล่ียนแปลงความคิดเห็นในระหว่างการอภิปราย ตลอดจนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม จาก
การศึกษาพบว่า มีความสมัพนัธ์ระหว่างอ านาจของสมาชิกกลุ่มกับพฤติกรรมการส่ือสาร ซึ่งใน
ขณะเดียวกนัทิศทางและเนือ้หาของการส่ือสารก็ได้รับอิทธิพลมาจากโครงสร้างอ านาจได้กลุม่ด้วย 

6)  บทบาท (Role) 
บทบาทของบุคคลส าคญัจะมีความสัมพนัธ์กับปริมาณการสนทนากับ

สมาชิก และได้รับการสนทนาตอบกลับจากสมาชิกด้วย นอกจากนี ้ปริมาณการส่ือสารยังมี
ความสมัพนัธ์กบัข้อเสนอแนะและความคดิท่ีดีท่ีสดุอีกด้วย 

7)  บคุลิกของสมาชิก (Member personality) 
บคุลิกของสมาชิกมีผลตอ่พฤติกรรมการส่ือสารอย่างชดัเจน ทัง้ในแง่ของ

การวดับุคลิกของสมาชิกจากการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นจากบุคคลต่างๆในกลุ่มในสถานการณ์
ตา่งๆนัน้ จะยืนอยู่บนหลกัการท่ีว่า การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ก่อให้เกิดการตอบสนองของ
บคุคลแตกตา่งกนั รวมทัง้ความแตกตา่งในปริมาณการส่ือสาร อตัราการส่ือสาร และประเภทของ
การส่ือสารด้วยเชน่กนั 

8)  การงานของกลุม่ (Group tasks) 
การบรรลคุวามส าเร็จของการงานหรือเป้าหมายของกลุม่ มีความสมัพนัธ์

กบัการส่ือสาร ปริมาณของการส่งและการรับข่าวสาร ตลอดจนการออกแบบการไหลของข่าวสาร 
เพ่ือให้เกิดความคดิขึน้ในกลุม่นัน้ ล้วนมีความสมัพนัธ์กบัการประสบความส าเร็จของกลุม่ เม่ือการ
งานหรือเป้าหมายของกลุม่มีความยากปานกลาง (สปุรีดา ชอ่ล าใย, 2549) 
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 การส่ือสารของกลุ่มแฟนคลับนัน้ มีการใช้เครือข่ายการส่ือสารในการปฏิสมัพันธ์ติดต่อ
ระหว่างกัน จากผู้น ากลุ่มไปยงัสมาชิก จากสมาชิกสู่สมาชิก และจากสมาชิกไปสู่ผู้น ากลุ่ม การ
ติดต่อส่ือสารกันอย่างต่อเน่ืองท าให้เกิดการติดต่อส่ือสารในวงกว้างขวางขึน้ และยิ่งท าให้เกิดวง
กว้างมากขึน้หากเกิดการปฏิสมัพันธ์ใหม่ขึน้เร่ือยๆ อย่างเช่นการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกของ
กลุม่ท่ีหนึง่กบัสมาชิกของกลุม่ท่ีสอง หรือจากผู้น ากลุม่สมาชิกท่ีหนึง่กบัผู้น ากลุม่สมาชิกท่ีสอง การ
สร้างปฏิสมัพนัธ์ใหม่ในแตล่ะครัง้นบัว่าเป็นการสร้างเครือข่ายการส่ือสารอย่างไม่มีท่ีสิน้สุด ไร้ซึ่ง
เง่ือนไขทางด้านภาษา เน่ืองจากสิ่งท่ีแฟนคลบัสนใจคือนกัร้องและนกัแสดงตา่งชาต ิดงันัน้การเกิด
เครือข่ายการส่ือสารในแต่ละครัง้นัน้ไม่ได้มีแค่เพียงระหว่างคนไทยและคนไทย แต่ยังมีการ
เช่ือมโยงเครือข่ายของคนไทยกบัเครือข่ายของชาวตา่งชาติด้วยเชน่กนั ซึ่งแตล่ะเครือขา่ยนัน้จะให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือจุดประสงค์เพียงจุดประสงค์เดียว นั่นคือการสนับสนุนคนท่ี
เครือข่ายของตนเองช่ืนชอบและสนใจอยู่ ดงันัน้ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงได้น าแนวคิดเก่ียวกับกลุ่ม
และเครือขา่ยการส่ือสารมาใช้ประกอบการวิเคราะห์การส่ือสารของกลุม่แฟนคลบั 
 
2.4  แนวคิดทฤษฎีการส่ือสารชุมชนในฐานะพืน้ที่ชุมชนเสมือน 
 
 2.4.1  ความหมายและความเป็นมาของชุมชนเสมือนจริง 

Rheingold (1993 อ้างถึ ง ใน  กุลวัฒน์  อังกสิท ธ์ ,  2551)  กล่าวถึ งชุมชนใหม่บน 
Cyberspace หรือท่ีเรียกวา่ ชมุชนเสมือน วา่เป็นท่ีท่ีไร้ซึ่งข้อผกูพนัท่ีแท้จริงกบัผู้ อ่ืน ซึง่คณุลกัษณะ
ดงักลา่วเป็นพืน้ฐานส าคญัส าหรับชมุชนท่ีแท้จริง 

Barney (อ้างถึงใน จฑุามาศ ปฏิกรศลิป์, 2554) กลา่ววา่ หวัใจหรือแก่นของชมุชนเสมือน
มี 2 ประการ คือ การส่ือสาร (Communication) และความสนใจร่วมกนั (Shared interests)  

ชุมชนเสมือน หมายถึง เครือข่ายสงัคมประเภทหนึ่งส าหรับปัจเจกบุคคล ผู้ซึ่งโต้ตอบกัน
ผ่านส่ือเฉพาะ โดยอาจส่ือสารข้ามพรมแดนทางภูมิประเทศหรือทางการเมือง เพ่ือท่ีจะบรรลุ
ความส าเร็จหรือสิ่งท่ีสนใจร่วมกนั  

ชุมชนเสมือน เป็นเครือข่ายทางสงัคมของบุคคลท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กันผ่านส่ือเฉพาะเจาะจง 
อาจเกิดขึน้ข้ามขอบเขตทางภูมิศาสตร์และทางการเมือง เพ่ือท่ีจะติดตามผลประโยชน์หรือ
เป้าหมาย หนึ่งในประเภทท่ีแพร่หลายมากท่ีสดุของชมุชนเสมือน คือ ชมุชนออนไลน์  (Wikipedia, 
2557b) 

Virtual Community ห รือ  ชุมชน เส มือนจ ริ ง  ไ ด้ ถือก า เนิ ดขึ น้ จาก เ ว็บ ไซ ต์  Well 
(www.well.com) ในปี 1985 ซึง่เป็นการรวมกลุ่มบนอินเทอร์เน็ตของชมุชนเสมือนในช่วงต้นๆ เป็น
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การรวมตวัเพ่ือการส่ือสารในรูปแบบใหม่ของมนษุย์ จากการรวมกลุ่มเพ่ือส่ือสารในโลกแห่งความ
จริงได้เปล่ียนเป็นการรวมกลุ่มเพ่ือส่ือสารผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้มนษุย์สามารถรับส่งสาร
ได้อยา่งรวดเร็วและไมมี่ข้อจ ากดั สง่ผลให้การรวมกลุม่มีขนาดใหญ่มากขึน้จนเกิดเป็นชมุชนขึน้มา 
ประกอบไปด้วยความหลากหลายของสมาชิก ความหลากหลายของความคิดเห็น ซึ่งสามารถ
รวมกลุม่บคุคลท่ีมีเป้าหมายเดียวกนัให้มารวมตวัอยูใ่นชมุชนเดียวกนัได้ ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
ข้อมลูขา่วสาร แบง่ปันข้อมลู และแบง่ปันความรู้ระหวา่งกนั 

ชุมชนเสมือนจริงมีการเร่ิมใช้งานครัง้แรกจากเว็บไซต์ Classmate.com ในปี 1995 และ
เว็บไซต์ SixDegrees.com ในปี 1997 ซึ่งทัง้ 2 เว็บไซต์นี ้เป็นเว็บไซต์ท่ีก่อตัง้เพ่ือการส่ือสารด้าน
ข้อมูลข่าวสาร การส่งข้อความ และการแลกเปล่ียนข้อมูลร่วมกันระหว่างเพ่ือนนักเรียนภายใน
โรงเรียน ต่อมาในปี 1999 Jonathan Bishop ได้พัฒนาเว็บไซต์ Epinions,com โดยมีการเพิ่ม
ฟังก์ชนัการใช้งาน โดยให้ผู้ใช้สามารถควบคมุเนือ้หาและการติดตอ่ระหวา่งกนัได้ โดยไมจ่ ากดัการ
ส่ือสารแคใ่นลิสท์เท่านัน้ ชมุชนเสมือนจริงได้รับการพฒันาและมีการเจริญเติบโตอย่างตอ่เน่ือง จน
กลายเป็น Myspace, Facebook, Twitter ท่ีมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน (กชพรรณ   
อปุริกชาตพิงษ์, 2552) 

ชมุชนเสมือนนีเ้น้นมิตขิองเทคโนโลยีเป็นส าคญั ซึง่เข้ากบัยคุสมยัในปัจจบุนัท่ีคนในสงัคม
มีความเป็นปัจเจกสงู เกิดการเลือกรับข่าวสารมากยิ่งขึน้ ตวัอยา่งของชมุชนเสมือนท่ีเห็นได้ชดัเจน
ท่ีสุดคือ กลุ่มแฟนคลบั ท่ีมีการรวมตวักันในพืน้ท่ีออนไลน์ และใช้พืน้ท่ีออนไลน์นัน้ในการติดต่อ
ปฏิสมัพนัธ์กนั มากกว่าการรวมตวักนัในพืน้ท่ีจริง เน่ืองจากมิติทางเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาท่ีเพิ่ม
มากขึน้ ท าให้คนส่วนใหญ่เข้าถึงความทนัสมยั และเกิดการกระจายตวัของคนในกลุ่ม โดยใช้ช่อง
ทางการส่ือสารในพืน้ท่ีเสมือนสร้างชมุชนแหง่ใหมข่องตนเองขึน้มา 

 
2.4.2  องค์ประกอบและรูปแบบของชุมชนเสมือนจริง 
การศึกษาเร่ืองชุมชนเสมือนจริงมีลักษณะเป็นสหวิชาการ เป็นการศึกษาทัง้ทางนิเทศ

ศาสตร์ เทคโนโลยีการส่ือสาร สังคมวิทยา และสาขาอ่ืนๆ ท าให้การแยกย่อยองค์ประกอบและ
รูปแบบของชุมชนเสมือนจริงมีความหลากหลายและมีลักษณะเฉพาะตามสาขาวิชาท่ีศึกษา 
ตวัอย่างเช่น เม่ือศกึษาเร่ืองชมุชนเสมือนจริงด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีการส่ือสาร จะสามารถแยก
องค์ประกอบโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานการส่ือสารผ่านเทคโนโลยี เชน่ การส่ือสารในห้องสนทนา (Chat 
room) การส่ือสารในกระดานข่าว (Bulletin board) ส าหรับมุมมองเร่ืองชุมชนเสมือนจริงในทาง
สงัคมวิทยา จะมองโดยอิงกบัประเดน็ “โครงสร้างปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม” ของกลุม่คนและเครือข่าย
สังคม หรือหากมองในฐานะสถานท่ีของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีเสมือนจริง 
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(Virtual space) จะเห็นได้ว่าชุมชนเสมือนจริงสามารถแบ่งแยกองค์ประกอบได้เป็นจ านวนมาซึ่ง
ขึน้อยูก่บัปัจจยัตามมมุมองของแตล่ะศาสตร์ การเกิดปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในอินเทอร์เน็ตได้ท าให้
เกิดเป็นรูปแบบสังคมแบบเฉพาะแบบหนึ่งตามท่ี Komito (1998 อ้างถึงใน จตุรวิทย์ ทองเมือง, 
2551) ได้เสนอไว้ว่า ชมุชนเสมือนจริงเป็นสงัคมไซเบอร์ท่ีมีระบบของจารีต กฎเกณฑ์ บรรทดัฐาน
เฉพาะตวั แตมี่การเปล่ียนแปลงล่ืนไหลสงูกวา่ชมุชนจริง 

การปฏิสมัพนัธ์มีความส าคญัต่อการอธิบายองค์ประกอบของชมุชนเสมือนจริง ซึ่งชมุชน
เสมือนชุมชนหนึ่งไม่จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน ส าหรับรูปแบบและองค์ประกอบของ
ชมุชนเสมือนในท่ีนีจ้ะใช้มมุมองด้านการปฏิสมัพนัธ์เป็นหลกั ซึง่มี 5 องค์ประกอบ ดงันี ้

2.4.2.1  เป้าหมาย (Purpose) หรือ เนือ้หาของการปฏิสัมพันธ์ (Content of 
interaction) หมายถึง เนือ้หาของการส่ือสารและเป้าหมายของชมุชนท่ีถกูสร้างขึน้มาร่วมกนัโดยผู้
ก่อตัง้ชมุชนและสมาชิกชมุชน 

2.4.2.2   สถานท่ี (Place) หรือ ขอบเขตเทคโนโลยีส่ือกลางของการปฏิสัมพันธ์ 
(Extent of technology mediation of interaction) หมายถึง สถานท่ีท่ีมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึน้ทัง้ใน
พืน้ท่ีชุมชนเสมือนจริงและนอกพืน้ท่ีชุมชนเสมือนจริง องค์ประกอบเร่ืองสถานท่ีในชุมชนเสมือน
จริงมีความส าคญั แตก็่เป็นประเด็นท่ีมีปัญหาส าหรับนกัวิจยั เน่ืองจากลกัษณะของชมุชนเสมือน
จริงนัน้ ไม่ได้มีพืน้ท่ีจริงแบบชุมชนจริงทางภูมิศาสตร์ ซึ่งชุมชนทางภูมิศาสตร์จะมีขอบเขตพืน้ท่ี
การตัง้อยู่อย่างชดัเจน การมีพืน้ท่ีชดัเจนของชุมชนจริงเป็นปัจจยัท่ีท าให้สมาชิกในชุมชนรู้สึกถึง
ความเป็นเจ้าของ (Sense of belongingness) และมีคา่นิยมร่วมกนั (Shared values) ท่ีพฒันาขึน้
ผา่นระบบปฏิสมัพนัธ์ได้มากกวา่ 

Harrison และ Dourish (1996 อ้างถึงใน จตุรวิทย์ ทองเมือง, 2551) อธิบายว่า 
คณุลกัษณะองค์ประกอบของชมุชนเสมือนจริงมีโครงสร้าง 2 แบบ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกบั “พืน้ท่ี” 
(Space) ในเชิงกายภาพ และ “สถานท่ี” (Place) ในเชิงสงัคมวฒันธรรม ซึง่พวกเขาได้เสนอแนะว่า 
“พืน้ท่ีเสมือนจริงได้กลายเป็นสถานท่ีเสมือนจริง” หมายความว่า สมาชิกชมุชนจะมีความตระหนกั
ถึงปัจจยัทางสงัคมวฒันธรรมมากกว่าปัจจยัเชิงกายภาพ เช่น การพฒันาเร่ืองของความสมัพนัธ์
ทางสงัคมระหวา่งสมาชิกด้วยกนัเอง มากกวา่การคดิถึงเร่ืองขอบเขตพืน้ท่ี 

Blanchard (2004 อ้างถึงใน จตุรวิทย์ ทองเมือง, 2551) ได้มองเพิ่มเติมจาก
มมุมองของ Harrison และ Dourish วา่การรับรู้ถึงสถานท่ี (sense of place) ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ
การรับรู้ทางจิตใจระหวา่งสมาชิกด้วยกนัเอง โดยเสนอเพิ่มเติมว่า เม่ือสมาชิกตา่งรับรู้ถึงความเป็น
ชุมชนร่วมกันแล้ว จะมีแนวโน้มท่ีจะส่ือสารในช่องทางอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น มีการนดัพบปะกันจริงๆ 
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โทรศพัท์พดูคยุกนั อีเมล์หากนั และในท่ีสดุจะท าให้ชมุชนเสมือนจริงถกูท าให้กลายเป็นชมุชนจริงๆ
ขึน้มา ดงันัน้ชมุชนเสมือนจริงแบบแท้จริงจงึมีอยู่น้อย เพราะสมาชิกของชมุชนเสมือนจริงแตล่ะคน
มกัสร้างความสมัพนัธ์แบบจริงๆกบัสมาชิกคนอ่ืนๆร่วมด้วยเสมอ ชมุชนเสมือนจริงจึงเป็นสถานท่ี
รวมระหว่างสมาชิกผู้ มีทัง้การส่ือสารทัง้พืน้ท่ีเสมือนและพืน้ทีจริงผสมกนั เป็นการกลบัไปกลับมา
ระหวา่งความเป็นชมุชนเสมือนจริงและชมุชนในพืน้ท่ีจริง 

2.4.2.3 แบบแผน (Platform) ห รือการออกแบบปฏิสัมพัน ธ์  (Design of 
interaction) เป็นแนวความคิดส าคญัท่ีเช่ือมโยงกบัระบบปฏิสมัพนัธ์ในชมุชนเสมือนจริงไว้ด้วยกนั 
โดยนักวิจัยส่วนใหญ่มักอธิบายการออกแบบปฏิสัมพันธ์การส่ือสารเชิงเทคนิคแบบแยกขัว้ 
(Interactivity dichotomous) คือ แบบเวลาเดียวกัน (Synchronous) เป็นการส่ือสารแบบโต้ตอบ
แบบทนัทีทนัใด เช่น การพูดคยุในห้องสนมนา และแบบต่างช่วงเวลา (Asynchronous) เป็นการ
ส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกโต้ตอบเม่ือสะดวก เชน่ การโต้ตอบในเว็บบอร์ด การโต้ตอบทางอีเมล์ 
การส่งข้อความส่วนตัว (Personal message) นอกจากนีย้ังมีการท าความเข้าใจการออกแบบ
ปฏิสัมพันธ์อีกแบบหนึ่ง คือ มุมมองปฏิสัมพันธ์แบบเช่ือมโยง (Interactivity continuum) ซึ่ง
มมุมองนีม้องวา่ ในสิ่งแวดล้อมของชมุชนเสมือนจริงท่ีมีการปฏิสมัพนัธ์สงูทัง้แบบตา่งเวลาและใน
เวลาเดียวกนั จะยิ่งท าให้สมาชิกชมุชนรับรู้และรู้สึกได้ถึงความเป็นชมุชนได้มาก  อีกทัง้จะช่วยเอือ้
ให้สมาชิกร่วมกันก่อสร้างความจริงทางสงัคมให้เกิดขึน้ได้มากขึน้ แม้ว่าในชุมชนเสมือนจริงจะมี
การออกแบบระบบปฏิสมัพนัธ์ไว้อยา่งดี แตผ่ลของการปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้อาจจะควบคมุได้ยาก 

2.4.2.4  โครงสร้างปฏิสมัพนัธ์ของประชากร (Population interaction structure) 
หรือ รูปแบบของการปฏิสมัพนัธ์ (Pattern of interaction) ระหว่างสมาชิกของชมุชนเสมือนจริง มี 
3 ประเดน็ คือ 

1)  คอมพิวเตอร์ส่ือกลางท่ีสนับสนุนเครือข่ายทางสังคม (Computer-
supported social networks) ท าให้เกิดสายสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social ties) 3 แบบ คือ แบบเข้ม 
(Strong ties) แบบออ่น (Weak ties) และแบบเครียด (Stressful ties) ระหวา่งสมาชิก  
    (1)  สายสมัพนัธ์ทางสงัคมแบบเข้ม เป็นผลจากการชว่ยเหลือกนั
และตดิตอ่ส่ือสารบอ่ยครัง้ระหวา่งสมาชิกในชมุชน 
    (2)  สายสมัพนัธ์แบบอ่อน เกิดจากสมาชิกชมุชนยงัมีพฤติกรรม
ชว่ยเหลือและมีความสนใจร่วมกนั แตล่กึๆสมาชิกจะรู้สกึถึงความแตกแยก 

(3)  สายสัมพันธ์ทางสังคมแบบเคร่ง เป็นการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งสมาชิกท่ีเกิดการแตกแยกและไมมี่การชว่ยเหลือกนั 
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2) กลุม่ขนาดยอ่มหรือเครือขา่ย (Small-groups or networks) Dholakia, 
Bagozzi และ Pearo (2004 อ้างถึงใน จตรุวิทย์ ทองเมือง, 2551) ศกึษารูปแบบของชมุชนเสมือน
จริงในฐานะกลุม่และเครือข่ายขนาดย่อม พบวา่ ชมุชนเสมือนจริงแบบกลุม่ขนาดย่อมเป็นชมุชนท่ี
สมาชิกมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดมาก เป็นกลุ่มท่ีมีปฏิสมัพันธ์กนัสงู และรักษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มไว้ได้อย่างมัน่คง ในขณะท่ีกลุ่มเครือข่ายสมาชิกจะอยู่กนัอย่างแยกย่อย สมาชิกจะ
ไม่สนใจเร่ืองการรักษาความสมัพนัธ์แตจ่ะสนใจผลประโยชน์มากกว่า ชมุชนแบบเครือข่ายระบบ
ความสัมพันธ์เป็นไปแบบช่วงสัน้ๆ และความสัมพันธ์จะอยู่ได้ด้วยเร่ืองของความต้องการ
ผลประโยชน์เป็นหลกั เช่น ส่วนมากระบบปฏิสมัพนัธ์ในชมุชนออนไลน์ขนาดใหญ่จะถูกเกือ้หนุน
โดยองค์กรภาคธุรกิจ ชมุชนจะคงอยูไ่ด้ด้วยการสนบัสนนุ (Sponsors) 

3) ปริมณฑลสาธารณะเสมือนจริง (Virtual publics) Jones และ Rafaeli 
(2000: 216 อ้างถึงใน จตรุวิทย์ ทองเมือง, 2551) ได้กล่าวถึงปริมณฑลสาธารณะเสมือนจริงว่า
หมายถึง พืน้ท่ีท่ีมีคอมพิวเตอร์เป็นส่ือกลาง (Computer-mediated spaces) ท่ีเกือ้หนนุให้กลุ่มคน
มีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั พืน้ท่ีนีอ้าจสนบัสนนุทัง้รูปแบบเทคโนโลยีและเป้าหมายท่ีหลากหลายแก่ผู้ เ ข้า
มาใช้ 

2.4.2.5  ระบบก าไร (profit model) หรือ การเก็งผลก าไร (Return on interaction) 
องค์ประกอบนีด้ปูระเด็นเร่ืองการสร้างชุมชนเสมือนจริง โดยอิงกับผลก าไรจากผู้สนบัสนนุชมุชน 
(Organization-sponsored) ในท่ีนีมี้ 3 ประเภท ได้แก่ องค์กรการค้า (Commercial organization) 
องค์กรไมห่วงัผลก าไร (Non-profit organization) และองค์กรภาครัฐ (Government organization) 
เช่น บางชุมชนจะมีการโฆษณาค้าขายแทรกอยู่ โฆษณาท่ีสนบัสนุนโดยสปอนเซอร์เหล่านีส้ร้าง
รายได้ให้แก่ชมุชน และในทางกลบักนัสมาชิกภายในชมุชนก็อาจซือ้สินค้าท่ีโฆษณาเหล่านัน้ด้วย 
 นอกจากนี ้Baym (อ้างถึงใน จตรุวิทย์ ทองเมือง, 2551) ได้กล่าวไว้อีกว่า ชมุชนออนไลน์
อาจกลายเป็นชมุชนจริงๆท่ีสมาชิกสามารถพบปะกนัได้จริง เพียงแตช่มุชนออนไลน์ท่ีกลายมาเป็น
ชุมชนจริงๆมีพืน้ฐานเกิดอยู่บนความเป็นออนไลน์ ซึ่งในทางกลับกัน ชุมชนจริงๆก็สามารถ
กลายเป็นชมุชนออนไลน์ได้เช่นเดียวกนั เรียกได้ว่า ทัง้สองชมุชนนัน้มีรูปแบบของความเช่ือมโยง
ผสมผสาน (hybrid forms) กันอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแบบผสมผสานขององค์ประกอบทัง้ 5 
ข้างต้น  
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2.4.3  ประเภทของชุมชนเสมือน 
Hagel และ Armstrong (1997 อ้างถึงใน กชพรรณ อปุริกชาตพิงษ์, 2552) ได้แบง่ประเภท

ของชมุชนเสมือนออกเป็น 4 ประเภท คือ 
2.4.2.1  ความสนใจ (Interest) เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างเป็นชุมชน โดยคนใน

ชมุชนมีการแบง่ปันความสนใจ ความรู้ และความเช่ียวชาญระหวา่งกนั 
2.4.2.2  ชุมชนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) คือกลุ่มคนท่ีมีประสบ 

การณ์คล้ายๆกนั มาสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั ก่อให้เกิดเป็นชมุชน 
2.4.2.3  เพ่ือความบันเทิง (Fantasy) เป็นการรวมกลุ่มคนเพ่ือน าไปสู่โลกแห่ง

ความบนัเทิง 
2.4.2.4  เพ่ือทางธุรกิจ (Transaction) เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือส่งผ่านข้อมูลด้าน

ธุรกิจออนไลน์ระหวา่งกนั 
 

2.4.4  เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social network) หมายถึง กลุ่มคนท่ีรวมตวักนัเป็นสงัคม โดยมี

การท ากิจกรรมร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต การสร้างเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือส าคญัใน
การตดิตอ่ส่ือสาร สามารถท ากิจกรรมตา่งๆทัง้เพ่ือการศกึษา ธุรกิจและบนัเทิง ทกุวนันีมี้คนใช้ชีวิต
อยูก่บัสงัคมออนไลน์เพิ่มมากขึน้ ตวัอยา่งเชน่ เว็บไซต์ท่ีมีผู้ เข้าใช้สงูสดุ 1 ใน 20 เว็บไซต์ เว็บไซต์ท่ี
มีวัยรุ่นเข้าใช้สูงสุด 1 ใน 10 เว็บไซต์ เว็บไซต์ส่ือทางสังคมท่ีใหญ่เป็นอันดบั 3 เป็นเว็บไซต์ท่ีมี
มากกว่า 50 ภาษา ในเว็บไซต์สังคมเครือข่ายของ Facebook ในส่วนของประเทศไทย มีผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตประมาณ 17 กว่าล้านคน นัน้เป็นสมาชิกในสงัคมเครือข่ายเฟซบุ๊กประมาณ 5 ล้าน
กว่าคน มีการใช้โซเชียลมีเดีย ท่ีผู้ ใช้เป็นผู้ ส่ือสาร หรือเขียนเล่าเนือ้หา เร่ืองราว ประสบการณ์ 
บทความ รูปภาพ และวิดีโอท่ีผู้ ใช้เขียนและท าขึน้มาเอง หรือพบเจอจากส่ืออ่ืนแล้วน ามาแบ่งปัน
ให้กบัผู้ ท่ีอยูใ่นเครือขา่ยของตนผ่านทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดียท่ีให้บริการออนไลน์ 

อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ World Wide Web เป็นปรากฏการณ์เทคนิคทางสงัคมท่ีต้องเตมิ
ความเข้าใจในเร่ืองของส่ือใหม่ ทัง้เป็นความชดัเจนในความซบัซ้อนของสงัคมและเทคโนโลยี ซึ่ง
เป็นการถกเถียงในสาขาสงัคมวิทยาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเทคนิคทางสงัคมท่ีเป็นส่วน
ส าคัญ โดยมี World Wide Web ท่ีเป็นเทคโนโลยีสังคมอย่างพร้อมกัน และเป็นสิ่งท่ีท าให้เป็น
ความซับซ้อนท่ีผูกด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ เนือ้หา ความคิด ประสบการณ์และการปฏิบตัิ พืน้ท่ี
เสมือนจริงและวัฒนธรรมในโลกไซเบอร์จึงอยู่ท่ามกลางท่ีถูกจับยึดไว้  ซึ่งเพิ่มเติมในมิติของ
อินเทอร์เน็ตและ World Wide Web สามารถรับและส่งข้อมลูข่าวสารได้เป็นจ านวนมาก สามารถ
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ท าให้เกิดการซือ้ขายบนอินเทอร์เน็ตได้ ท าให้เกิดการพบเพ่ือนใหม่หรือมีความรักได้ ซึ่ง เป็นการ
ค้นพบทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแท้จริง โดยท่ีผู้ ใช้จะมีประสบการณ์ท่ีสลบัซับซ้อนและผู้ ใช้จะมีอิสระ
จากโลกของความจริง เป็นชนิดของการเกิดชุมชนเสมือนโดยการรวมตัวของกลุ่มคนท่ีมาแชร์ 
แบง่ปันสิ่งท่ีเป็นอตัลกัษณ์และมีจดุร่วมกนัตามความสนใจ ซึง่กลุม่คนได้ขยายไปสู่ทุกส่วนของโลก
โลกาภิวฒัน์ก่อให้เกิดเป็นเครือข่าย เทคโนโลยีจึงมีส่วนท าให้ชีวิตจริงของบคุคลถกูลบเลือนกลาย
มาเป็นกลุม่คนในสงัคมท่ีมีความสนใจเฉพาะ 

เว็บไซต์จ าพวก Blogger หรือ Youtube ท่ีเปล่ียนผู้ ใช้ให้เป็นผู้ ท่ีท าให้อินเทอร์เน็ตและ 
world wide web ส่วนหนึ่งเกิดการเปล่ียนแปลงทิศทางการติดต่อส่ือสารในส่ือใหม่เป็นอย่างมาก 
ซึง่เป็นการผสมผสานของส่ือตา่งๆ โดยอินเทอร์เน็ตและ World Wide Web ได้กลายเป็นส่ือท่ีท าให้
เกิดความใหม่ด้วยผู้ ท าส่ือหรือผู้ คิดส่ือ อย่าง Youtube ท่ีมีการเร่ิมใช้งานเม่ือปี ค.ศ. 2005 ซึ่ง
จดุเร่ิมต้นของเว็บไซต์นีคื้อการแบง่ปันคลิปวิดีโอท่ีท าเองจากบ้านหรือคลิปจากโทรศพัท์ โดยความ
ซบัซ้อนได้เปล่ียนแปลงรูปแบบของพืน้ท่ีจริงให้กลายมาเป็นพืน้ท่ีเสมือน หรือบางครัง้ก็ท าความ
เสมือนให้คล้ายกบัความเป็นจริง จากการท่ีมีความสนใจในโลกออนไลน์ตามลกัษณะบุคคล การ
ส่ือสาร และแผนท่ีจะส่ือสาร จึงมีผลกระทบทางสังคมของพืน้ท่ีเสมือนจริงด้วยแนวโน้มของ
เทคโนโลยีและผู้ ใช้งาน ซึ่งสิ่งท่ีน่าสนใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในการสร้างปฏิสมัพนัธ์
จากผู้ใช้ท่ีมีการใช้หลากหลายช่องทางการตดิตอ่ เชน่ การใช้ chat room ในเครือขา่ยออนไลน์ การ
ปรับแต่งข้อมูลส่วนตัว การเลือกรูปแทนตัวเอง การเลือกใช้ลูกเล่นต่างๆ ท าให้ผู้ ใช้เกิดความ
เพลิดเพลินในการใช้งานและสนกุไปกบัการสร้างพืน้ท่ีสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนใหมไ่ด้โดยไม่จ ากดั
จ านวน และสามารถสร้างความสมัพนัธ์ได้อยา่งรวดเร็ว (อนกุลู มโนชยั, 2554) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมลูทางเอกสารและจากประสบการณ์โดยตรงของผู้ท าการศึกษา
วิจัย ท าให้ทราบถึงวิธีการรวมตัวของกลุ่มแฟนคลับเกาหลี ท่ีเร่ิมก่อตวัรวมกลุ่มกันผ่านชุมชน
เสมือนท่ีเรียกว่า อินเทอร์เน็ต การรวมตวัของกลุ่มแฟนคลับแต่ละกลุ่มแฟนคลับเป็นการรวมตวั
ตามความสนใจ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการรับและการส่งข้อมูลข่าวสาร การแลกเปล่ียนข่าวสาร 
และการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน โดยใช้ส่ือใหม่ท่ีเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วในการก่อก าเนิดกลุ่ม
ขึน้มา เพ่ือสนบัสนุนศิลปินท่ีช่ืนชอบ เป็นการสร้างอตัลกัษณ์และพืน้ท่ีส าหรับการแสดงตวัตนให้
สงัคมได้รับรู้ เพราะฉะนัน้ผู้ศกึษาวิจยัจึงใช้แนวคิดทฤษฎีการส่ือสารในฐานะพืน้ท่ีชมุชนเสมือนใน
การวิเคราะห์ด้วยเชน่กนั 
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2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 สปุรีดา ช่อล าใย (2549) ศกึษาเร่ือง “เครือข่ายการส่ือสารและการธ ารงอยู่ของแฟนคลบั
ธงไชย แมคอินไตย์” โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพ่ือศึกษาคณุลกัษณะและพฤติกรรม
การส่ือสารของแฟนคลบัธงไชย แมคอินไตย์ และเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการส่ือสารกับ
การก่อตวั การท าหน้าท่ี และการธ ารงรักษาเครือข่ายแฟนคลบัธงไชย แมคอินไตย์ ซึ่งการวิจยันี ้
ท าการศึกษาจากกลุ่มแฟนคลับทัง้หมด 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแฟนคลบัท่ีก้าวเข้าสู่การเป็นแฟนคลับ
ตัง้แต่ธงไชย แมคอินไตย์เป็นนักแสดง กลุ่มแฟนคลับท่ีก้าวเข้าสู่การเป็นแฟนคลับตัง้แต่ธงไชย 
แมคอินไตย์เป็นนกัร้อง และกลุ่มแฟนคลบัท่ีก้าวเข้าสู่การเป็นแฟนคลบัตามสมาชิกในครอบครัว 
โดยความสมัพนัธ์ของการส่ือสารนัน้แบง่เป็น 3 ระยะ คือ ระยะการก่อตวั การท าหน้าท่ี การธ ารง
รักษาให้เครือข่าย ซึง่ใช้การศกึษาเชิงคณุภาพ โดยเน้นวิธีการเก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์เจาะลึก
ทัง้แบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทัง้ใช้วิธีการสงัเกตอย่างมีส่วนร่วมด้วยการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตา่งๆของแฟนคลบั ไม่ว่าจะเป็นการติดตามศิลปินไปอดัรายการโทรทศัน์ งาน
แถลงข่าว การชมคอนเสิร์ต ผู้วิจยัได้ใช้แนวคิดเก่ียวกบัแฟน  (Fan) และความเป็นแฟน (Fandom) 
และแนวคดิเก่ียวกบักลุม่และเครือขา่ยการส่ือสารมาเป็นแนวทางส าหรับการศกึษา 
 ผลการศกึษาพบว่าคณุลกัษณะและพฤติกรรมการส่ือสารของกลุ่มแฟนคลบัทัง้ 3 กลุม่นัน้
มีลกัษณะท่ีคล้ายกัน จะแตกตา่งเฉพาะเร่ืองของช่วงเวลาในการก้าวเข้าสู่การเป็นแฟนคลบั และ
ระยะเวลาการเป็นแฟนคลับ ซึ่งทัง้ 3 กลุ่มจะมีการส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ส่ือกิจกรรม 
ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือบคุคล เพ่ือสานสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกภายในเครือข่าย มีการท า
กิจกรรมร่วมกันทัง้ในพืน้ท่ีของแฟนคลบัและพืน้ท่ีในชีวิตประจ าวนั ด้วยการส่ือสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ การท ากิจกรรมนัน้เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้เครือข่ายมีความเคล่ือนไหวตลอดเวลา มีการ
ด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง เครือขา่ยจงึมีเสถียรภาพและธ ารงอยูไ่ด้อยา่งยาวนาน 

ปภงักร ป่าสิงห์ (2550) ศกึษาเร่ือง “พฤติกรรมการส่ือสาร วิธีการรวมกลุ่ม และการมีสว่น
ร่วมของกลุ่มแฟนคลบัรายการเรียลลิตีโ้ชว์ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษารายการอะคาเดมี
แฟนเทเชีย ปี 1-3”  
 ผู้วิจยัได้น าทฤษฎีเก่ียวกับรายการโทรทศัน์แนวคิดจริง  (Reality TV) แนวคิดเก่ียวกับผู้ดู
ผู้ ชมของส่ือมวลชน (Audience) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสาร แนวคิดเก่ียวกับกลุ่ม
(Group) และเครือข่ายการส่ือสาร (Communication Network) แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมร่วม 
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และแนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการส่ือสาร ซึ่งกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้คือกลุ่มแฟนคลบัรายการทัง้
หญิงและชายท่ีมีอาย ุ11-55 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 239 คน  
 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆพบว่า คณุลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (อายแุละรายได้) มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่ือสารระหวา่งบคุคลของกลุ่ม
แฟนคลบัคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมกบัรายการของกลุ่ม
แฟนคลบั และในสว่นของความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการส่ือสารและวิธีการรวมกลุม่กบัการมี
สว่นร่วมกบัรายการของแฟนคลบัพบวา่ ตวัแปรพฤตกิรรมการส่ือสารระหวา่งบคุคลมีความสมัพนัธ์
กบัการมีสว่นร่วมกบัรายการและความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัท่ีต ่ามาก สว่นพฤตกิรรมการส่ือสารกลุ่ม
และวิธีการรวมกลุม่ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมกบัรายการของกลุม่แฟนคลบั 
 พัทร์ศรัณย์ ตนานุประวัติ (2552) ศึกษาเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือสร้างและธ ารงรักษาอัต
ลักษณ์ของกลุ่มผู้ นิยมแนวดนตรีฮาร์ดคอร์ในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
กระบวนการก่อตวัและลักษณะของกลุ่มผู้ นิยมดนตรีฮาร์ดคอร์ในประเทศไทย การส่ือสารเพ่ือ
สร้างอตัลกัษณ์ของกลุม่ผู้นิยมดนตรีฮาร์ดคอร์ในประเทศไทย และบทบาทของเครือขา่ยการส่ือสาร
ในการธ ารงรักษาอตัลกัษณ์ของกลุ่มผู้นิยมดนตรีฮาร์ดคอร์ในประเทศไทย ในฐานะของกลุ่มผู้ รับ
สารแบบแฟนหรือรสนิยมทางวฒันธรรม (Fan group or taste culture) ภายใต้กรอบแนวคิดเร่ือง
การส่ือสาร อตัลกัษณ์ วฒันธรรมวยัรุ่น โดยใช้วิธีการวิจยัในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ด้วยการ
เก็บข้อมูลจากเอกสาร  (Documentary Data) ใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในงาน
คอนเสิร์ตและกิจกรรมรวมกลุม่ตา่งๆ (Participant Observation) การสนทนาอย่างไมเ่ป็นทางการ 
และการเก็บแบบส ารวจประกอบกบัการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) ซึ่งกลุ่มผู้ ให้
ความร่วมมือในงานวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่ กลุม่ผู้นิยมดนตรีฮาร์ดคอร์ ส่ือบคุคลผู้สนบัสนนุกลุม่             ผู้
นิยมดนตรีฮาร์ดคอร์ทัง้ผู้ จัดงานคอนเสิ ร์ต  (Promoter) ผู้ ท าธุรกิจเก่ียวกับดนตรีฮาร์ดคอร์         
นักเขียนประชาสัมพันธ์ข่าวสารเ ก่ียวกับดนตรีฮาร์ ดคอร์ รวมถึงเว็บมาสเตอร์เว็บไซต์  
www.siamhardcore.com ด้วย  ซึง่ใช้วิธีการสนทนาอยา่งไมเ่ป็นทางการกบัศลิปินดนตรีฮาร์ดคอร์
ตา่งประเทศ 
 ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการก่อตวัของกลุ่มผู้นิยมดนตรีฮาร์ดคอร์นัน้เร่ิมมาจากการ
เป็นแฟนเพลง ซึ่งมีทัง้แบบแฟนเพียงล าพงัและแบบกลุ่มเพ่ือน ต่อมาแฟนเพลงบางส่วนได้สลบั
บทบาทตัวเองให้กลายเป็นผู้ ส่งสาร ด้วยการสร้างวงดนตรีฮาร์ดคอร์ของประเทศไทยขึน้มา 
หลงัจากนัน้ได้มีการรวมตวักันของกลุ่มดนตรีฮาร์ดคอร์ท่ีอยู่ในท้องถ่ินเดียวกัน โดยลกัษณะของ
กลุ่มจะเกิดขึน้แบบไม่เป็นทางการ คือเป็นเพ่ือนกันมาก่อน และคนในวงจะเป็นเพ่ือนกนักับอีกวง 
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และมีการสร้างเครือข่ายเพิ่มมากขึน้เม่ือได้เข้าร่วมคอนเสิร์ตดนตรีฮาร์ดคอร์ ประกอบกบัการมีส่ือ
ใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตท่ีเข้ามามีส่วนอย่างมาก ส าหรับการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรดนตรีฮาร์ดคอร์
ตา่งถ่ินและตา่งประเทศ ซึง่ชว่ยในการสนบัสนนุกนัและกนัตลอดมา 
 ทัศนาวดี แก้วสนิท  (2552) ศึกษาเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือธ ารงรักษาอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชุมชนชาวมาเลเซียเชือ้ชาติไทยในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย” เป็นการวิจัยเชิง
คณุภาพ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษารูปแบบการส่ือสารเพ่ือธ ารงรักษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ
ชมุชนชาวมาเลเซียเชือ้ชาตไิทยในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เพ่ือศกึษาศกัยภาพและบทบาทของ
ส่ือบคุคลในชมุชนตอ่การธ ารงรักษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชมุชนชาวมาเลเซียเชือ้ชาติไทย
ในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เพ่ือศึกษาสถานภาพและบทบาทของส่ือพิธีกรรมในการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ศกัดิ์ศรีของชุมชนชาวมาเลเซียเชือ้ชาติไทยในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
ตลอดจนปัจจยัท่ีมีผลตอ่การด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงสถานภาพของส่ือพิธีกรรม 
 ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการส่ือสารเพ่ือธ ารงรักษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชน
นัน้ ประกอบด้วย การส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้และถ่ายทอดวฒันธรรม(แบบปากต่อปาก) ซึ่งมีการ
ส่ือสารผ่านส่ือบุคคล ส่ือพืน้บ้าน ส่ือมวลชนและเครือข่ายการส่ือสาร การส่ือสารเพ่ือสร้างการมี
สว่นร่วมของชมุชน ท าให้ทิศทางการไหลของข่าวสารอยูใ่นรูปแบบแนวระนาบ เป็นการส่ือสารแบบ
สองทางผ่านพืน้ท่ีสาธารณะและส่ือเฉพาะกิจ และการส่ือสารเพ่ือเสริมสร้างอตัลกัษณ์ศกัดิ์ศรีของ
ชมุชน ท่ีเป็นการส่ือสารแบบวจนภาษาและอวจนภาษา ซึง่ส่ือสารผา่นวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุ์
และส่ือสารผา่นส่ือประเภทตา่งๆ ในสว่นของส่ือบคุคลมีการใช้การส่ือสารเชิงกลยทุธ์ ได้แก่ กลยทุธ์
การส่ือสารเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือบริหารจดัการ กลยุทธ์การ ส่ือสารเพ่ือ
ระดมพลงัความคิด กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือสร้างความ
ศรัทธา กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือเจรจาต่อรอง โดยมีทกัษะทางการส่ือสารท่ีเด่นชดั 3 ลกัษณะ คือ 
ทกัษะการให้ค าแนะน า ทกัษะการโน้มน้าวใจ และทกัษะการบริหารจดัการ  
 จตุมิาศ เกลีย้งเกลา (2556) ศกึษาวิจยัเร่ือง “การศกึษาภาพลกัษณ์ของกลุม่ศลิปินนกัร้อง
เกาหลีใต้ผ่านส่ือใหม่และพฤติกรรมแฟนคลบั” ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์ของกลุ่ม
ศิลปินนักร้องของประเทศเกาหลีใต้ท่ีถูกน าเสนอผ่านส่ือใหม่จากการรับรู้ของแฟนคลับ และ
พฤติกรรมแฟนคลบัของกลุ่มศิลปินนกัร้องของประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย ซึ่งท าการศึกษา
วิจยัโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ วิเคราะห์เนือ้หาและสมัภาษณ์เชิงลกึ 
 ผลการวิจยัพบว่าภาพลกัษณ์ของศิลปินท่ีมีการน าเสนอผา่นรายการเพลงตา่งๆจะมีความ
แตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะกลุม่ศลิปิน ไมว่่าจะเป็นเร่ืองของรูปลกัษณ์หรือแนวเพลง ซึง่กลุม่ศลิปิน
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นกัร้องจากประเทศเกาหลีใต้ได้น าเสนอภาพลกัษณ์ท่ีแปลกใหม่ ไม่ซ า้ซาก ชวนให้น่าติดตามอยู่
ตลอดเวลา และในสว่นของภาพลกัษณ์ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ พบวา่ การน าเสนอภาพลกัษณ์ผ่าน
เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์มีความแตกต่างกัน การน าเสนอผ่านเฟซบุ๊กนัน้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของทางค่ายเพลงต้นสงักัด แต่การน าเสนอผ่านทางทวิตเตอร์จะมีลักษณะของความเป็นตวัตน
จริงๆของศิลปิน ซึ่งมีผลต่อความช่ืนชอบของแฟนคลับ ในส่วนของพฤติกรรมแฟนคลับ คือ การ
เปิดรับวฒันธรรมเพลงป๊อปเกาหลี, การรวมกลุ่มของแฟนคลบั, การบริโภคสินค้า, การใช้ภาษา
และการปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับต่างประเทศ, การติดตามศิลปิน และการเดินทางไปประเทศ
เกาหลีใต้ พบวา่ แฟนคลบัแตล่ะคนจะมีพฤตกิรรมมากน้อยแตกตา่งกนัไป 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัได้น าแนวคดิรวมทัง้วิธีการศกึษาของ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางประกอบในการศกึษาครัง้นีด้้วย ซึ่งได้น าเนือ้หาและผลการวิจยั
มาประกอบการวิเคราะห์ในเร่ืองของเครือข่ายการส่ือสารของกลุ่มแฟนคลบัเกาหลีในประเทศไทย 
ซึง่มีการอภิปรายผลอยูใ่นบทท่ี 5  



 
 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวธีิการวจิัย 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “วิธีการส่ือสารในการสร้างเครือข่ายการส่ือสารและการธ ารงอยู่ของ
กลุ่มแฟนคลบัศิลปินนกัร้องจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย” ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาด้วย
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ผู้วิจยัสามารถเก็บรวบรวมข้อมลูได้ใน
เชิงลกึ ด้วยการสมัภาษณ์อยา่งไมเ่ป็นทางการร่วมกบัการสงัเกตการณ์อยา่งมีสว่นร่วม ซึง่มุง่ศกึษา
วิธีการส่ือสารของกลุ่มแฟนคลบัเกาหลีท่ีใช้ในการสร้างเครือข่ายและธ ารงอยู่ของกลุ่มแฟนคลับ 
โดยมีขัน้ตอนและรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจยั ดงันี ้

3.1  รูปแบบการวิจยั 
3.2  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.3  กลุม่เป้าหมาย 
3.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู 
3.5  การตรวจสอบความนา่เช่ือถือของข้อมลู 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมลูและการน าเสนอข้อมลู 
3.7  ระยะเวลาในการศกึษา 

 
3.1  รูปแบบการวิจัย 
 
 ส าหรับการศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ศึกษาโดยใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) และการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการ รวมทัง้ใช้วิธีการสงัเกตอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือให้ข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้องครบถ้วนและมี
ความนา่เช่ือถือ  
 
 
 



48 
 

3.2  วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้ วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสมัภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมายเป็นวิธีการ
หลัก ซึ่งใช้วิธีการผสมผสานกัน ระหว่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) การ
สมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการ (Informal Interview) และการสงัเกตอยา่งมีสว่นร่วม 
 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ วิจัยใช้แบบ
สัมภาษณ์ท่ีเป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายในการบรรยายหรือเล่า
ประสบการณ์โดยตรงของตนเอง 
 การสมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการ (Informal Interview) กบักลุม่เป้าหมาย ผู้วิจยัใช้ภาษา
ในการส่ือสารอยา่งไมเ่ป็นทางการ เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายรู้สกึเป็นกนัเองและกล้าแสดงความคิดเห็น 
รวมทัง้พดูคยุประสบการณ์ตา่งๆท่ีเคยพบเจอมากบัผู้ศกึษาอยา่งเป็นธรรมชาติ 
 การสงัเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ผู้ วิจยัใช้วิธีการสงัเกตอย่างมีส่วนร่วมด้วยการติดตาม
กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ เพ่ือสงัเกตความสามารถ
ทางการส่ือสารของกลุม่เป้าหมาย 
 
3.3  กลุ่มเป้าหมาย 
 
 ส าหรับการศกึษาวิจยัครัง้นี ้มุ่งศกึษาวิธีการส่ือสารของกลุ่มแฟนคลบัในประเทศไทยท่ีช่ืน
ชอบศิลปินนกัร้องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ ผู้ วิจยัได้เลือกกลุ่มศิลปินนกัร้องส าหรับงานวิจยัใน
ครัง้นี ้โดยพิจารณาจากระยะเวลาท่ีอยู่ในวงการตัง้แต่เร่ิมเปิดตัว(เดบิวต์)ในวงการของศิลปิน
นกัร้องควบคู่กับจ านวนผู้ติดตามในประเทศไทยท่ีมีจ านวนมากซึ่งได้กลุ่มศิลปินมาทัง้หมด 6 วง
ด้วยกัน ได้แก่ SUPER JUNIOR, BIGBANG, F.T. ISLAND, SHINEE, BEAST, INFINITE ทัง้ 6 
วงนีมี้จ านวนผู้ติดตามหรือช่ืนชอบในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก โดยสงัเกตจากจ านวนผู้ติดตาม
ในทวิตเตอร์เป็นหลกั เช่น ทวิตเตอร์แอคเคาท์ suju_thailand มีผู้ติดตามทัง้หมดจ านวนประมาณ 
43,000 คน แตมี่ผู้กดไลค์หรือตดิตามผา่นเฟซบุ๊กเพจประมาณ 12,000 คนเทา่นัน้ ซึง่ทัง้ 2 ชอ่งทาง
มีความแตกตา่งอยู่เยอะ และเห็นได้ชดัว่าแฟนคลบันิยมติดต่อส่ือสารผ่านทางทวิตเตอร์มากกว่า  
เน่ืองจากเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีกลุ่มแฟนคลบันิยมใช้ในการติดตามข่าวสารทัง้จากบ้านเบส 
ศิลปิน ต้นสงักดัจากประเทศเกาหลีใต้ รวมทัง้รายการเพลงต่างๆของทางเกาหลีด้วยเช่นกัน และ
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ทัง้ 6 วงนีย้งัเคยจดักิจกรรมตา่งๆ อย่างคอนเสิร์ตหรือแฟนมีตติง้ในประเทศไทยมาแล้ว และได้รับ
การตอบรับท่ีดีจากแฟนไทยเชน่กนั 
 เพ่ือให้งานวิจัยครัง้นีบ้รรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้ วิจัยจึงใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกับกลุ่มแฟนคลับของศิลปินนักร้องจากประเทศเกาหลีใต้ จ านวน 30 คน จากผู้ติดตาม
ศิลปินทัง้ 6 วงตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น สมัภาษณ์วงละ 5 คน โดยการติดต่อหาแฟนคลับท่ีเป็นจุด
ศูนย์รวมของกลุ่ม (Contact Point) หรือแอดมินของบ้านเบสก่อน จากนัน้จึงใช้วิธีการเลือกสุ่ม
กลุม่เป้าหมายท่ีเหลือจากเครือขา่ยแฟนคลบัของกลุม่นัน้ๆ ซึง่ประกอบไปด้วย 
 3.3.1  ผู้น ากลุม่แฟนคลบัหรือแอดมิน   

1)  แจน แอดมินบ้าน suju_thailand อพัเดทขา่วสารของวง SUPER JUNIOR 
  2)  เอิง แอดมินบ้าน BIGBANGindeedTH อพัเดทขา่วสารของวง BIGBANG 
  3)  ฟาตนิ แอดมินบ้าน FTIsland Thaifans อพัเดทขา่วสารของวง F.T. ISLAND 
  4)  ก๊ิฟ แอดมินบ้าน SNWThai อพัเดทขา่วสารของวง SHINEE 
  5)  วิว แอดมินบ้าน BeastB2utyFans อพัเดทขา่วสารของวง BEAST 
  6)  ยุ้ย แอดมินบ้าน Infinite-Thailand อพัเดทขา่วสารของวง INFINITE 
 3.3.2  สมาชิกกลุม่แฟนคลบั 
  1)  สมาชิกแฟนคลบัของวง SUPER JUNIOR ได้แก่ เมน่ี แฟร์ แก้ม แคร์ ไนน์ 
  2)  สมาชิกแฟนคลบัของวง BIGBANG ได้แก่ โม เอ หนพูกุ ตาล จอย 
  3)  สมาชิกแฟนคลบัของวง F.T. ISLAND ได้แก่ เบลมิน เฟรน มินนา เมย์ เยลล่ี 
  4)  สมาชิกแฟนคลบัของวง SHINEE ได้แก่ ออ แฟ็กซ์ บมู ออย ป๊ิก 
  5)  สมาชิกแฟนคลบัของวง BEAST ได้แก่ ปนู นิค ตอง แพรว แจม 
  6)  สมาชิกแฟนคลบัของวง INFINITE ได้แก่ ขิม ไอซ์ แพรวา กี ้เกด 
 
3.4  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 
 แหล่งข้อมลูของการศึกษาวิจยัครัง้นี ้มีการเก็บรวบรวมข้อมลูมาจากแหล่งข้อมลูปฐมภูมิ
และทตุยิภมูิ 

3.4.1  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์แบบ
เจาะลึกจากกลุ่มแฟนคลับของศิลปินกลุ่มจากเกาหลีใต้โดยตรง เพ่ือให้ข้อมูลท่ีได้มามีความ
ถกูต้อง ครบถ้วน และนา่เช่ือถือมากท่ีสดุ 
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3.4.2  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้า อัน
ได้แก่ เอกสารและงานวิจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องเฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ 

ส าหรับการศกึษาด้วยช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ ผู้วิจยัเร่ิมด าเนินการด้วยการตดิตามบ้าน
แฟนเบส/บ้านแฟนเพจ ทัง้ในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ เพ่ือสงัเกตความเคล่ือนไหวของข้อมลูข่าวสาร
และการส่ือสารระหว่างแอดมินกับสมาชิกผู้ติดตาม หลังจากนัน้จึงสุ่มเลือกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
ด าเนินการสมัภาษณ์พร้อมกบัการสงัเกตการส่ือสารของผู้ ส่ือสาร 

 
3.5  การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 
 เพ่ือให้ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมายมีความน่าเช่ือถือ ผู้วิจยัจึงก าหนด
เง่ือนไขตา่งๆไว้ ดงันี ้

3.5.1  ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ ผู้ วิจัย เข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้าหมายก่อน เพ่ือให้เกิดความเป็นกันเองและคุ้นเคย ด้วยการแนะน าตวั ชวนพูดคยุเร่ือง
ทัว่ไปท่ีเก่ียวกับการติดตามหรือความช่ืนชอบของกลุ่มเป้าหมายพร้อมสอดแทรกจุดประสงค์ของ
การวิจัยในครัง้นีใ้ห้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเห็นถึงความส าคัญของการสัมภาษณ์ ซึ่งการ
สมัภาษณ์ทกุครัง้จะต้องได้รับความยินยอมและเต็มใจจากกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือท่ีจะได้ข้อมลูท่ีเป็น
ความจริงและครบถ้วน 

3.5.2  ช่วงก่อนและหลังสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมาย ผู้ วิจัยใช้วิธีการสังเกตการณ์การ
ส่ือสารของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นการยืนยันความสอดคล้องและความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้
รับมา 

3.5.3  ผู้ วิจัยยืนยันความถูกต้องและความเข้าใจในข้อมูลท่ีได้รับมา ด้วยการให้
กลุม่เป้าหมายตรวจอา่นรายงานการสมัภาษณ์ในสว่นของตนเอง เพ่ือเป็นการตรวจสอบและยืนยนั
ความถกูต้องของข้อมลูท่ีผู้วิจยัได้ท าการตีความและวิเคราะห์ 

3.5.4  ผู้วิจยัตรวจสอบความนา่เช่ือถือของข้อมลูด้วยการตรวจสอบบทสมัภาษณ์ของแฟน
คลบัแต่ละวง ระหว่างแอดมินกับสมาชิกแฟนคลับของวงนัน้ๆ ว่าเนือ้หาของทัง้สองฝ่ายมีความ
สอดคล้องกนัมากน้อยเพียงใด 
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3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้ วิจัยรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายรูปแบบมาวิเคราะห์เพ่ือ
ตีความหมาย ทัง้ข้อมลูจากเอกสาร การสมัภาษณ์เจาะลึก และการสงัเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบสร้างข้อสรุป ได้แก่ การวิเคราะห์แบบอุปนัย(Analytic 
introduction) ซึ่งเป็นการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยจากการจดบนัทึก การสังเกตและการ
สมัภาษณ์ของปรากฏการณ์ตา่งๆท่ีมองเห็น โดยใช้การบรรยายแบบพรรณนา 
 

3.7  ประเดน็ค าถามที่ก าหนดเพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
 

3.7.1  วิธีการส่ือสารท่ีผู้ น ากลุ่มแฟนคลับศิลปินนักร้องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ใน
ประเทศไทย ใช้ในการสร้างเครือขา่ยและการธ ารงอยูข่องเครือขา่ย 

1)  รู้จกัศลิปินกลุม่ดงักลา่วได้อยา่งไร 
2)  เพราะอะไรจึงสร้างพืน้ท่ีในอินเทอร์เน็ต เพ่ือแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่างๆของ

ศลิปินให้แฟนคลบัไทยได้รับรู้ 
3)  เร่ิมต้นท าสิ่งนีต้ัง้แตปี่ไหน/ชว่งไหน 
4)  ชอ่งทางโซเชียลท่ีใช้อยูมี่อะไรบ้าง 
5)  มีการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัแฟนคลบัผู้ ท่ีตดิตามบ้างหรือไม ่อยา่งไร 
6)  มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ น ากลุ่มคนอ่ืนๆท่ีเป็นผู้ น ากลุ่มจากศิลปินวง

เดียวกนัหรือเป็นผู้น ากลุม่จากศลิปินภายใต้สงักดัเดียวกนับ้างหรือไม่ 
7)  เคยมีชว่งท่ีศลิปินไมมี่งานหรือไม่มีข่าวสารให้ติดตามบ้างหรือไม ่แล้วมีวิธีการ

อยา่งไรเพ่ือไมใ่ห้แฟนคลบัขาดการตดิตอ่ระหวา่งกนั 
3.7.2  วิธีการส่ือสารภายในกลุ่มแฟนคลับศิลปินนักร้องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ใน

ประเทศไทย 
1)  จุดเร่ิมต้นของการติดตามศิลปินกลุ่มนีเ้กิดขึน้ได้อย่างไร ตัง้แต่เม่ือไหร่ เป็น

ระยะเวลาก่ีปี 
2)  มีการติดตามพืน้ท่ีท่ีผู้น ากลุ่มสร้างขึน้มาเพ่ือกระจายข่าวสารบ้างหรือไม ่แล้ว

เคยทกัทายผู้น ากลุม่บ้างหรือเปลา่ 
3)  มีการแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัขา่วสารท่ีได้รับจากผู้น ากลุม่บ้างหรือไม ่มาก

น้อยเพียงใด 
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  4)  ใช้วิธีการใดในการกระจายขา่วสารของศลิปินท่ีตนเองรับรู้มา 
5)  นอกจากการติดตามพืน้ท่ีท่ีผู้น ากลุ่มสร้างขึน้มาแล้ว มีการติดตามและพดูคยุ

กบัแฟนคลบัท่ีช่ืนชอบวงเดียวกนัอีกหรือเปลา่ มีความตอ่เน่ือง/สม ่าเสมอในการพดูคยุกนัหรือไม่ 
6)  เม่ือไม่มีข่าวสารของศิลปิน จะใช้วิธีการอย่างไรเพ่ือพดูคยุกบัแฟนคลบัคนอ่ืน

ท่ีตดิตามวงเดียวกนั 
 
3.8  ระยะเวลาในการศึกษา 
  

ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมลู ใช้เวลาตัง้แตช่ว่ง เดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
 

ผลการวจิัย 
 
 ผู้วิจยัได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีกำรสมัภำษณ์เชิงเจำะลึกในลกัษณะไม่เป็น
ทำงกำร ร่วมกบักำรสงัเกตกำรณ์แบบมีส่วนร่วมกบักลุ่มเป้ำหมำย โดยพิจำรณำและสงัเกตกำรณ์
จำกกำรส่ือสำรบนอินเทอร์เน็ตท่ีอยู่ภำยใต้โซเชียลมีเดียอย่ำงทวิตเตอร์และแฟนเพจของแต่ละ
กลุ่มแฟนคลับ ซึ่งเป็นช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีกลุ่มแฟนคลับนิยมใช้มำกท่ีสุด โดยแบ่งผลกำรวิจยั
ออกเป็นสว่นตำ่งๆ คือ 

4.1  กำรส่ือสำรของผู้น ำทำงควำมคดิกลุม่แฟนคลบัหรือแอดมินของแตล่ะกลุม่แฟนคลบั 
4.2  กำรส่ือสำรของสมำชิกแฟนคลบัแตล่ะกลุม่ 

 กลุ่มเป้ำหมำยของกำรวิจัยในครัง้นี ้คือกลุ่มแฟนคลับศิลปินกลุ่มท่ีเปิดตวัจำกประเทศ
เกำหลีใต้ ในช่วงปี 2005-2010 ซึ่งเป็นช่วงท่ีเห็นถึงควำมเดน่ชดัในกำรได้รับควำมนิยมของกระแส
วฒันธรรมเกำหลีในประเทศไทย จำกกำรสุ่มเลือกจึงได้รำยช่ือกลุ่มศิลปินกลุ่มมำทัง้หมด 6 กลุ่ม 
ซึง่หลงัจำกกำรเปิดตวัศลิปินมีผลงำนมำอยำ่งตอ่เน่ืองและมีฐำนแฟนคลบัท่ีประเทศไทยจ ำนวนไม่
น้อย โดยสงัเกตได้จำกกำรจดัคอนเสิร์ตหรือกำรจดัแฟนมีตติง้ท่ีได้รับควำมสนใจจำกแฟนคลบัชำว
ไทย โดยศิลปินทัง้  6 กลุ่มนัน้ ได้แก่ SUPER JUNIOR, BIGBANG, F.T. ISLAND, SHINEE, 
BEAST และ INFINITE 
 
4.1  การส่ือสารของผู้น าทางความคิดกลุ่มแฟนคลับหรือแอดมินของแฟนคลับ 
 
 แฟนคลบัของศิลปินนกัร้องกลุ่มจำกประเทศเกำหลีใต้มีจ ำนวนมำกและมีกำรกระจำยตวั
อยูท่ัว่ทกุภมูิภำคในประเทศไทย ดงันัน้เพ่ือให้เกิดควำมเป็นหนึง่เดียวกนั จงึมีผู้ ริเร่ิมรวบรวมข้อมลู
ขำ่วสำรท่ีเก่ียวข้องกบัศลิปินให้แก่สมำชิกภำยในกลุม่และเป็นจดุศนูย์กลำงของกลุม่แฟนคลบั โดย
มีจุดประสงค์หลกัเพ่ือสนบัสนุนศิลปินท่ีทำงกลุ่มให้ควำมสนใจ ด้วยกำรใช้ควำมสำมำรถในกำร
ส่ือสำรท่ีสอดรับกบัเทคโนโลยีในปัจจบุนั 
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4.1.1  จุดเร่ิมต้นของการสร้างพืน้ที่ส าหรับแบ่งปันและเผยแพร่ข่าวสารของศิลปิน
 จำกกำรสมัภำษณ์ผู้น ำทำงควำมคิดหรือแอดมินของแต่ละกลุ่มแฟนคลบั มีจุดเร่ิมต้นใน
กำรสร้ำงพืน้ท่ีส ำหรับแบ่งปันข้อมูลข่ำวสำรของศิลปินจำกเว็บบอร์ดหรือเว็บไซต์ ท่ีเกิดจำกกำร
รวมตวักับเพ่ือนเพ่ือสร้ำงเป็นเว็บไซต์ขึน้มำ แต่แล้วควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีได้มีผลท ำให้
โซเชียลมีเดียเกิดควำมนิยมอย่ำงกว้ำงขวำง รวมไปถึงกลุ่มแฟนคลบัด้วยเช่นกนั และหลงัจำกนัน้
ไม่นำนเว็บไซต์ของแฟนคลับแต่ละกลุ่มก็ปิดตัวลง และมีกำรเปล่ียนช่องทำงกำรส่ือสำรจำก
เว็บไซตม์ำเป็นทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กเพจ(แฟนเพจ) 

4.1.1.1  SUPER JUNIOR (ซูเปอร์จเูนียร์ - 슈퍼주니어) 
  วง SUPER JUNIOR หรือเรียกสัน้ๆว่ำ SJ (เอสเจ) เปิดตวัอย่ำงเป็นทำงกำรครัง้
แรกหรือเดบวิต์ท่ีประเทศเกำหลีใต้เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2005 (พ.ศ. 2548) อยูภ่ำยใต้สงักดัคำ่ย 
SM Entertainment โดยมีสมำชิกทัง้หมด 13 คนในช่วงเปิดตวั และในปีเดียวกนัได้มีแฟนคลบัชำว
ไทยเปิดเว็บไซต์ท่ีช่ือว่ำ http://www.suju-thailand.com ซึ่งมีช่ือแฟนคลับอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ 
E.L.F (เอลฟ์ ย่อมำจำก Ever Lasting Friends แปลว่ำ เพ่ือนกันตลอดไป) หลงัจำกมีกำรปิดตวั
เว็บไซต์ของแฟนคลบัก็มีกำรสร้ำงบญัชีหรือแอคเคำท์ทวิตเตอร์และแฟนเพจในเฟซบุ๊กขึน้มำ โดยมี
หลำกหลำยแอคเคำท์ด้วยกนั มีทัง้ท่ีเป็นกำรอพัเดทข้อมลูของศลิปินทัง้กลุม่ และกำรอพัเดทข้อมลู
เฉพำะสมำชิกท่ีช่ืนชอบ ได้แก่ @suju_thailand, @sujudaily, @2kyuhyun (เป็นแอคเคำท์ท่ีเน้น
กำรอพัเดทข้อมลูข่ำวสำรของโจ คยฮูยอน ซึ่งเป็นหนึ่งในสมำชิกของวงซูเปอร์จเูนียร์) เป็นต้น เพ่ือ
เป็นช่องทำงในกำรแบง่ปันข่ำวสำรของซูเปอร์จเูนียร์ส ำหรับแฟนคลบัชำวไทย ส ำหรับงำนวิจยัใน
ครัง้นีไ้ด้เลือกบ้ำน @suju_thailand ซึง่เป็นหนึง่ในบ้ำนรวมของวง SJ ท่ีมีกำรอพัเดทข้อมลูขำ่วสำร
อย่ำงตอ่เน่ืองและสม ่ำเสมอ มีผู้ติดตำมทวิตเตอร์ ประมำณ 43,000 กว่ำคน และส ำหรับแฟนเพจ
ทำงเฟซบุ๊กใช้ช่ือวำ่ SUJU - Thailand Fanclub ซึง่มีผู้กดถกูใจแฟนเพจทัง้หมด 11,708 คน 

4.1.1.2  BIG BANG (บิก๊แบง - 빅뱅) 
  วง BIG BANG มีสมำชิกทัง้หมด 5 คน อยู่ภำยใต้สงักัดค่ำย YG Entertainment 
เดบิวต์เม่ือวนัท่ี 19 สิงหำคม 2006  (พ.ศ. 2549) มีช่ือแฟนคลบัว่ำ VIP (วีไอพี มำจำกค ำว่ำ Very 
Important Person ซึ่งหมำยถึง คนพิเศษ) เป็นช่ือท่ีสมำชิกวงบิ๊กแบงตัง้ให้ มีเว็บไซต์ท่ีแฟนคลับ
เป็นผู้ ก่อตัง้ช่ือว่ำ http://www.bigbangthailand.com/ ในขณะท่ีเว็บไซต์ก ำลังได้รับควำมนิยม
น้อยลง และทวิตเตอร์เร่ิมได้รับควำมนิยมจงึท ำให้กลุม่ผู้ก่อตัง้เว็บไซต์สร้ำงแอคเคำท์ทวิตเตอร์โดย
ใช้ช่ือวำ่ @BIGBANGindeedTH ซึง่ปัจจบุนัมีผู้ติดตำมเกือบ 12,000 คน สว่นแฟนเพจทำงเฟซบุ๊ก
ใช้ช่ือว่ำ Bigbang-indeed Thailand มีจ ำนวนผู้ กดถูกใจทัง้สิน้ 1,150 คน นอกเหนือจำกบ้ำน 
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@BIGBANGindeedTH แล้ว ยงัมีบ้ำน @bigbangpop และบ้ำนอ่ืนๆท่ีอพัเดทขำ่วสำรของสมำชิก
ทกุคนในวงเช่นกนั ส่วนบ้ำน @victorious_th และ @choitopth จะอพัเดทข่ำวสำรเฉพำะสมำชิกท่ี
ช่ือวำ่ลีซงึริและชเวซงึฮยอน ตำมล ำดบั ซึง่ยงัมีอีกหลำยบ้ำนท่ีไมไ่ด้กลำ่วถึง 

4.1.1.3  F.T. ISLAND (เอฟ.ที. ไอส์แลนด ์- 에프티 아일랜드) 
  วง F.T. Island มีช่ือเต็มว่ำ Five Treasure Island อยู่ภำยใต้สังกัดค่ำย FNC 
Entertainment เดบิวต์เม่ือวนัท่ี 7 มิถนุำยน 2007 (พ.ศ. 2550) ด้วยเพลง Love sick ซึ่งมีสมำชิก
เม่ือตอนเดบิวต์ทัง้หมด 6 คน (ปัจจุบนัเหลือสมำชิก 5 คน) มีช่ือแฟนคลับอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ 
PRIMADONNA (พรีมำดอนน่ำ แปลว่ำ ผู้หญิงท่ีได้เป็นท่ีหนึ่งในดวงใจตลอดไป)  เว็บไซต์ท่ีแฟน
คลับชำวไทยสร้ำงขึน้เ พ่ือใช้เป็นพืน้ ท่ีส ำหรับแบ่งปันข้อมูลข่ำวสำรของเอฟ.ที. มี ช่ือว่ำ 
http://www.ftislandthaifans.com/ ซึง่หลงัจำกปิดเว็บไซต์แล้วได้เปล่ียนชอ่งทำงกำรอพัเดทข้อมลู
ข่ำวสำรไปยังทวิตเตอร์ (@FTIslandTF) และแฟนเพจ (FTIsland Thaifans) ซึ่ง ณ ปัจจุบันมี
ผู้ตดิตำมทำงทวิตเตอร์ประมำณ 9,200 คน และมีผู้กดถกูใจแฟนเพจทัง้สิน้ 18,462 คน 

4.1.1.4  SHINEE (ชำยน่ี - 샤이니) 
  วง SHINEE มีสมำชิกทัง้หมด 5 คน เดบิวต์เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2008 (พ.ศ. 
2551) ภำยใต้สงักดัคำ่ย SM Entertainment มีช่ือแฟนคลบัวำ่ SHAWOL/SHINEE WORLD/SNW 
(ชำยน่ีเวิล์ด เขียนเป็นตวัย่อว่ำ ชนว. คือ โลกของชำยน่ี) ช่วงแรกของกำรรวมกลุม่และกำรแบง่ปัน
ข้อมูลข่ำวสำรของชำยน่ีให้แก่กันเกิดขึน้ท่ี http://www.shinee-thailand.com/ แต่ปัจจุบันได้
เปล่ียนแปลงกำรอัพเดทข้อมูลข่ำวสำรทัง้หมดไว้ท่ีทวิตเตอร์ (@shineethailand) และแฟนเพจ    
เฟซบุ๊ก โดยใช้ช่ือวำ่ shinee-thailand และยงัมีทวิตเตอร์แอคเคำท์อ่ืนๆอีกเช่นกนัท่ีอพัเดทข่ำวสำร
ของชำยน่ี เช่น @SNWThai และ @MVPSHINEETH และเน่ืองจำก shinee-thailand มีกำรอพัเดท
ข้อมูลข่ำวสำรไม่สม ่ำเสมอ ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงเลือกเก็บข้อมูลจำก @SNWThai มีผู้ติดตำมจ ำนวน
เกือบ 14,000 คน และยงัมีกลุม่ทำงเฟซบุ๊กท่ีช่ือวำ่ ชนว.SHINee Thailand ซึง่เป็นกลุม่ปิด ท่ีผู้ดแูล
จะคดักรองสมำชิกด้วยตนเอง เพ่ือป้องกนักำรก่อกวนจำกผู้ไมห่วงัดี  

4.1.1.5  BEAST (บีสท์ - 비스트) 
  แต่เดิมบีสท์มีช่ือภำษำองักฤษว่ำ B2ST ซึ่งย่อมำจำกค ำว่ำ Boys to Search for 
Top ต่อมำได้เปล่ียนเป็น BEAST มีควำมหมำยในภำษำองักฤษว่ำ Boys of East Standing Tall 
เดบวิต์เม่ือวนัท่ี 14 ตลุำคม 2009 (พ.ศ. 2552) มีสมำชิกทัง้หมด 6 คน อยูภ่ำยใต้สงักดัคำ่ย CUBE 
Entertainment มีช่ือแฟนคลบัอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ B2UTY (บิวตี ้โดยทำงต้นสงักัดและศิลปินได้
แนวคิดมำจำกกำร์ตนูเร่ือง Beauty and The Beast หรือ โฉมงำมกับเจ้ำชำยอสูร ท่ีเจ้ำชำยอยู่คู่
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กับเจ้ำหญิง) ในประเทศไทยได้มีแฟนคลบัสร้ำงเว็บไซต์ขึน้มำเพ่ือรวมกลุ่มกันทัง้หมด 2 เว็บไซต์
ด้วยกัน คือ http://www.b2st-thailand.com และ http://www.myb2st.com ซึ่งปัจจุบันนีท้ัง้ 2 
เว็บไซต์ได้ปิดตวัลงไปแล้ว หลงัจำกนัน้จงึเปล่ียนมำอพัเดทข้อมลูขำ่วสำรผำ่นทำงทวิตเตอร์และเฟ
ซบุ๊ก ซึ่งปัจจบุนัไม่มีกำรอพัเดทข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงช่องทำงดงักล่ำวแล้ว  และในข่วงเวลำท่ีมี
กำรเปล่ียนช่องทำงกำรส่ือสำรมำเป็นทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กนัน้ ก็ได้มีแฟนคลบัจ ำนวนหนึ่งสร้ำง
บญัชีขึน้มำ เพ่ือเป็นจดุศนูย์รวมของข้อมลูข่ำวสำร มีทัง้กำรอพัเดทข่ำวสำรของสมำชิกเด่ียวและ
สมำชิกแบบรวม ได้แก่ @BeastB2utyFans, @all4b2st_TH, @PURELOVEBEAST, @YJH_TH, 
@beast_b2utyTH เป็นต้น เม่ือเปรียบเทียบช่วงระยะเวลำกำรท ำหน้ำท่ีเป็นแอดมินรวม จ ำนวน
ผู้ตดิตำมและควำมสม ่ำเสมอในกำรท ำหน้ำท่ีของแอดมินแล้ว ผู้วิจยัจงึเลือกเก็บรวบรวมข้อมลูจำก
บ้ำน @BeastB2utyFans ท่ีมีผู้ตดิตำมทำงทวิตเตอร์จ ำนวนเกือบ 24,000 คน  

4.1.1.6  วง INFINITE (อินฟินิท - 인피니트) 
วง INFINITE อยูภ่ำยใต้สงักดั Woolim Entertainment มีสมำชิกทัง้หมด 7 คน ซึง่

ช่ือวงมีควำมหมำยว่ำ ไม่มีท่ีสิน้สดุ เดบิวต์เม่ือวนัท่ี 9 มิถนุำยน 2010 (พ.ศ. 2553) มีช่ือแฟนคลบั
อย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ INSPIRIT (อินสปิริท หมำยถึง วิตำมินท่ีช่วยท ำให้อินฟินิทมีก ำลงัใจในกำร
ท ำงำนต่อไปอย่ำงไม่มีท่ีสิน้สุด)แฟนคลับไทยสร้ำงเว็บไซต์ http://www.infinitethailand.com/ 
ขึน้มำพร้อมกับช่วงเวลำท่ีอินฟินิทเดบิวต์ เพ่ือใช้เป็นจุดศนูย์รวมข้อมูลข่ำวสำรของอินฟินิทและ
เป็นจดุศนูย์รวมของอินสปิริท แตปั่จจบุนัเว็บไซต์ดงักล่ำวได้ปิดตวัลงแล้ว และมีกำรอพัเดทข้อมลู
ข่ำวสำรต่ำงๆผ่ำนทำงทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ ก โดยใช้ช่ือว่ำ @InfiniteTH และ Infinite-Thailand 
Fanclub ตำมล ำดบั ซึง่มีผู้ตดิตำมทัง้สองชอ่งทำงมำกกวำ่ 30,000 คน 

 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีได้ส่งผลให้ เกิดกำรใช้งำนผ่ำนทำงสังคมออนไลน์หรือ
โซเชียลมีเดียอยำ่งแพร่หลำย โดยเฉพำะเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีสำมำรถแบง่ปันข้อมลู
ข่ำวสำรให้แก่กันโดยผ่ำนตัวอักษรและรูปภำพ แม้ว่ำทวิตเตอร์จะมีข้อจ ำกัดในกำรใช้งำน ท่ี
สำมำรถทวีตข้อควำมแตล่ะครัง้ได้ไม่เกิน 140 ตวัอกัษร แตย่งัมีผู้คนมำกมำยใช้ท่ีนิยมงำน เพรำะ
สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งบรรดำแฟนคลบัก็เช่นเดียวกนั นิยมใช้ทวิตเตอร์ในกำรติดตำมและแบ่งปัน
ข้อมูลข่ำวสำรกันอย่ำงแพร่หลำย เหตุผลท่ีท ำให้ทวิตเตอร์ได้รับควำมนิยมมำกกว่ำเฟซบุ๊กคือ 
ศิลปินในดวงใจของเหล่ำแฟนคลบัมีแอคเคำท์ส่วนตวั ท่ีแฟนคลบัสำมำรถส่งข้อควำมหรือส่ือสำร
ไปยงัศิลปินได้โดยตรง และศิลปินโต้ตอบแฟนคลบัได้โดยตรงซึง่จะเกิดขึน้เพียงบำงครัง้เท่ำนัน้  ทัง้
เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์เป็นพืน้ท่ีเสมือนท่ีไมมี่คำ่ใช้จำ่ยใดๆ ตำ่งกบัเว็บไซต์ ท่ีมีคำ่ใช้จำ่ยในกำรสร้ำง
เว็บไซต์และจ ำเป็นต้องมีผู้ ท่ีมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ดแูลระบบภำยใน
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อีก ดงันัน้แอดมินจึงปรับเปล่ียนช่องทำงกำรส่ือสำรเพ่ือให้สอดรับกับยุคสมยั และสะดวกรวดเร็ว
ตอ่กำรท ำงำนของตน จงึท ำให้เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์เป็นพืน้ท่ีชมุชนเสมือนของแฟนคลบั 

 
4.1.2  วิธีการส่ือสารของแอดมินเพื่อการสร้างเครือข่ายแฟนคลับ 
จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำยพบว่ำ ช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีแอดมินแต่ละ

กลุ่มแฟนใช้มำกท่ีสุดคือ อินเทอร์เน็ต โดยกำรสร้ำงพืน้ท่ีส ำหรับอพัเดทข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆของ
ศิลปิน รวมไปถึงสนทนำกับสมำชิกแฟนคลับ โดยมีทัง้กำรใช้ภำษำเกำหลี ภำษำอังกฤษ และ
ภำษำไทยในกำรส่ือสำร แอดมินแต่ละแฟนดอมเร่ิมต้นสร้ำงปฏิสมัพนัธ์กับแอดมินจำกประเทศ
ตำ่งๆไปพร้อมกบักำรท ำหน้ำท่ีอพัเดทและเผยแพร่ข้อมลูตำ่งๆของศิลปินให้กบัสมำชิกผู้ติดตำมท่ี
เป็นคนไทยโดยใช้ภำษำไทยเป็นหลัก แอดมินท่ีเป็นจุดศูนย์กลำงแฟนดอมของแต่ละประเทศ
เปรียบเสมือนแกนน ำของเครือข่ำย โดยมีสมำชิกผู้ติดตำมเป็นเครือข่ำย ย่ิงศิลปินเป็นท่ีรู้จักใน
สงัคมเพิ่มมำกขึน้เท่ำใดย่อมท ำให้มีผู้สนใจมำกขึน้เท่ำนัน้ มีผลโดยตรงท่ีท ำให้เกิดกำรขยำยตวั
ของเครือขำ่ยแฟนคลบั  

จำกกำรสมัภำษณ์แอดมินจำกทกุกลุ่มแฟนคลบั พบว่ำแอดมินทกุคนได้ใช้ประโยชน์จำก
ส่ือใหม่บนพืน้ท่ีสำธำรณะในโลกออนไลน์ สร้ำงตวัตนของแฟนคลบัในประเทศขึน้มำจนกลำยเป็น
ชมุชนแฟนคลบัในพืน้ท่ีเสมือน โดยอำศยัอินเทอร์เน็ตในกำรรับส่งข้อมลูข่ำวสำร ซึ่งข้อมลูข่ำวสำร
ท่ีรับส่งนัน้ ประกอบไปด้วย กำรแนะน ำสมำชิกศิลปินภำยในวง ประวตัิส่วนตวัของสมำชิกศิลปิน
แตล่ะคน รูปภำพของศิลปิน คลิปหรือวิดีโอจำกรำยกำรตำ่งๆท่ีศิลปินร่วมรำยกำร ตำรำงงำนของ
ศิลปิน กำรแปลข้อควำมหรือข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องกับศิลปิน (Trans) กำรเล่ำเหตุกำรณ์ควำม
ประทบัใจเก่ียวกับศิลปิน (Fanacc) กำรประชำสมัพนัธ์เพ่ือร่วมท ำกิจกรรมให้แก่ศิลปินในโอกำส
ตำ่งๆ (กำรท ำโปรเจค) ซึง่จดุประสงค์หลกัของกำรท ำหน้ำท่ีเหล่ำนีคื้อ กำรสนบัสนนุศลิปินท่ีตนเอง
รักและต้องกำรให้คนอ่ืนๆได้รู้จกัด้วยกำรใช้ภำษำไทยในกำรเผยแพร่เนือ้หำสำร  

... พ่ีใช้ทัง้เว็บบอร์ด ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก แล้วก็ยูทูป เป็นตวัช่วยในกำรบอกข่ำวสำรให้กับ
แฟนคลบัคนอ่ืนๆ ซึ่งมนัก็ได้ผลนะ มีคนเร่ิมรู้จกัอินฟินิทเยอะขึน้ ท่ีจริงแฟนคลบัชอบอินฟินิทด้วย
ควำมน่ำรักของศิลปินอยู่แล้ว แต่แฟนคลบัยงัไม่ค่อยมีพืน้ท่ีส ำหรับกำรพดูคยุในเร่ืองเดียวกันสกั
เทำ่ไหร่ เรำก็เป็นตวักลำงให้พวกเขำ ชว่ยให้พวกเขำได้ติดตอ่กนัได้ก็เทำ่นัน้คะ่ ... (ยุ้ย, สมัภำษณ์, 
16 กรกฎำคม 2558) 

 
... ถ้ำเป็นช่วงท่ีเปิดตวัใหม่ๆสมยัก่อนโน้นก็ใช้เว็บบอร์ดเป็นหลกัคะ่ แตก็่ปิดไปเพรำะคน

ไม่ค่อยนิยม ก่อนปิดบอร์ดเรำก็ประกำศบอกสมำชิกในเว็บว่ำเรำจะย้ำยไปอพัเดทข้อมูลในแฟน
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เพจกบัทวิตเตอร์นะคะ อยำ่ลืมไปกดถกูใจแล้วก็ฟอลเรำกนัด้วยนะคะ อะไรท ำนองนัน้คะ่ หลงัจำก
นัน้ก็อพัเดททำงเพจกบัทวิตมำตลอดเลยคะ่ ... (เอิง, สมัภำษณ์, 28 สิงหำคม 2558) 

พืน้ท่ีแรกท่ีแอดมินทัง้ 6 วงได้ท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ส่งสำรคือ เว็บไซต์หรือเว็บบอร์ด ซึ่งภำยใน
เว็บไซต์จะประกอบไปด้วย รูปภำพ ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับศิลปิน รวมไปถึงกระดำนสนทนำ ซึ่งกำร
ท ำเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์นัน้ จ ำเป็นต้องมีผู้คอยดแูลระบบและมีคำ่ใช้จ่ำยรำยปีส ำหรับกำรเช่ำพืน้ท่ี
เว็บไซต์ และมีหน้ำท่ีท่ีหลำกหลำยจ ำเป็นต้องดแูล ดงันัน้จึงมีแอดมินหลกัหรือคนเปิดเว็บไซต์ดแูล
เร่ืองโดยรวมและแบง่หน้ำท่ีต่ำงๆให้แก่ สตำฟหรือแอดมินคนอ่ืนๆอีกครัง้หนึ่ง จึงจะสำมำรถดแูล
สว่นตำ่งๆของเว็บไซต์ได้อย่ำงทัว่ถึง รวมไปถึงเป็นกำรเปิดโอกำสให้แอดมินได้เร่ิมสร้ำงปฏิสมัพนัธ์
กบัสมำชิกแฟนคลบั อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลำงกำรช่วยแก้ไขปัญหำหรือตอบค ำถำม เป็นศนูย์กลำง
แนะน ำและเชิญชวนให้สมำชิกภำยในเว็บไซต์ได้ท ำควำมรู้จกักนั 

... ในยคุแรก ตอนนัน้ยงัมีบอร์ดอยู่คะ่ หนก็ูท ำหน้ำท่ีเป็นแอดมิน แตว่่ำไม่ใช่แอดมินใหญ่
หรือวำ่เป็นคนเปิดเว็บนะคะ หนแูคช่ว่ยพ่ีเขำดแูลควำมเรียบร้อยในเว็บ คือต้องบอกก่อนวำ่ในสมยั
นัน้จะมีกำรแบ่งหน้ำท่ีต่ำงๆอ่ะค่ะ ก็จะมีแอดมินใหญ่เป็นคนดแูลโดยรวมแล้วก็เป็นคนตดัสินใจ
อะไรตำ่งๆด้วย แล้วก็มีแอดมินอีกหลำยๆคนท่ีคอยช่วยอพัเดทพวกรูปภำพกับคลิป กำรแปลข่ำว 
แล้วก็เร่ืองดูแลระบบค่ะ ซึ่งทุกวันเรำก็จะผลัดกันไปเฝ้ำหน้ำบอร์ด(กระดำนสนทนำ)กัน เผ่ือว่ำ
สมำชิกในบอร์ดมีปัญหำอะไรจะได้มีคนคอยดแูล ในชว่งท่ีเฝ้ำหน้ำบอร์ดก็จะมีกำรทกัทำยเวลำท่ีมี
คนใหม่เข้ำมำร่วมคยุด้วยกนั ท่ีจริงแล้วภำยในบอร์ดมนัจะแสดงให้เห็นว่ำใครก ำลงัออนไลน์(เปิด
เว็บไซต์)อยู่ด้วยคะ่ แล้วส่วนมำกก็จะคยุเร่ืองตลกๆท่ีเก่ียวกบัศิลปินกนัคะ่ มนัเป็นช่วงท่ีท ำให้หนู
ได้รู้จกัเพ่ือนใหมห่ลำยคนเลยคะ่ ... (แจน, สมัภำษณ์, 18 กรกฎำคม 2558) 
 รูปท่ี 7 และ 8 เป็นกำรแสดงถึงรูปร่ำงหน้ำตำและลกัษณะของเว็บไซต์ท่ีแฟนคลบัสร้ำงขึน้
เพ่ือสร้ำงชุมชนแฟนคลับขึน้มำ โดยหลกักำรตัง้ช่ือเว็บไซต์นัน้จะประกอบไปด้วยช่ือวงแล้วตำม
ด้วยค ำวำ่ Thailand เป็นสว่นใหญ่ เป็นกำรบง่บอกให้รู้วำ่เว็บไซต์แหง่นีคื้อเว็บไซต์ของคนไทย 
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ภาพท่ี 4.1  เว็บไซต์ www.shinee-thailand.com 
แหล่งท่ีมา:  shinee-thailand, 2558. 

 
ภาพท่ี 4.2  หน้ำหลกัของเว็บไซต์ www.shinee-thailand.com 
แหล่งท่ีมา:  shinee-thailand, 2558. 

 
ดังท่ีกล่ำวข้ำงต้น เน่ืองจำกกำรสร้ำงเว็บไซต์ขึน้มำหนึ่งเว็บไซต์มีค่ำใช้จ่ำยท่ีต้อง

รับผิดชอบ รวมทัง้ต้องมีผู้ดแูลระบบท่ีเป็นผู้ เช่ียวชำญด้ำนคอมพิวเตอร์ กำรอพัเดทข้อมลูข่ำวสำร
ต่ำงๆของศิลปินมีควำมยุ่งยำกและหลำกหลำยหน้ำท่ี ท ำให้แต่ละเว็บไซต์มีจ ำนวนแอดมินมำก
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เพ่ือให้เพียงพอตอ่กำรท ำหน้ำท่ีในส่วนตำ่งๆ ซึ่งแอดมินจ ำเป็นต้องเป็นผู้ ท่ีมีเวลำพอสมควรในกำร
ท ำหน้ำท่ีเหล่ำนัน้ คล้ำยกับกำรท ำงำนพำร์ทไทม์ แต่ไม่มีเงินเป็นค่ำตอบแทน  ซึ่งจะได้เป็นค ำ
ขอบคณุจำกสมำชิกภำยในเว็บไซต์เป็นกำรตอบแทน เม่ือเวลำผำ่นไปโซเชียลมีเดียเร่ิมเข้ำมำสู่กำร
ด ำเนนิชีวิตของเรำมำกย่ิงขึน้ โดยเฉพำะเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ท่ีได้รับควำมนิยมสงูและมีกำรใช้งำน
อย่ำงแพร่หลำย ซึ่งศิลปินเกำหลีได้รับอิทธิพลดงักล่ำวเช่นกัน พวกเขำสร้ำงบญัชีทวิตเตอร์ขึน้มำ 
จึงเป็นเหตุให้แอดมินปรับเปล่ียนช่องทำงและวิธีกำรส่ือสำรกับสมำชิกแฟนคลับ ควำม
สะดวกสบำยท ำให้สำมำรถสร้ำงบญัชีเฟซบุ๊กเพจหรือทวิตเตอร์หนึ่งๆขึน้มำได้ง่ำย จึงท ำให้เกิด
บ้ำนเบสหรือแหล่งข้อมูลข่ำวสำรส ำหรับแฟนคลบัหลำกหลำยมำกยิ่งขึน้ท่ีมีทัง้บ้ำนรวม (อพัเดท
ข้อมลูข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องกบัศิลปินทัง้กลุ่ม) บ้ำนเด่ียว (อพัเดทข้อมลูข่ำวสำรของสมำชิกคนใดคน
หนึ่งในวงเป็นพิเศษ) และบ้ำนคู่ศิลปินท่ีช่ืนชอบภำยในวงหรือคู่ชิป (อัพเดทข้อมูลข่ำวสำรท่ี
เก่ียวข้องกบัสมำชิกคูช่ิปในวงท่ีตนเองช่ืนชอบ) ตวัอยำ่งดงัรูปท่ี 9-13 แอดมินอพัเดทข้อมลูขำ่วสำร
ท่ีเก่ียวข้องกับศิลปินและแบ่งปันให้กับสมำชิกผู้ติดตำม ซึ่งข้อมูลข่ำวสำรมีท่ีมำจำกศิลปิน ต้น
สงักดั ส่ือมวลชน และแฟนคลบัท่ีใกล้ชิดหรือติดตำมศิลปินตำมกิจกรรมตำ่งๆท่ีจดัขึน้ ณ ประเทศ
นัน้ๆท่ีศลิปินได้มีโอกำสไปท ำกิจกรรม 

 

 
ภาพท่ี 4.3  ทวิตเตอร์บ้ำนรวมของวง BEAST (@BeastB2utyFans) 
แหล่งท่ีมา:  BEASTB2UTYFANS, 2558. 
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ภาพท่ี 4.4  เฟซบุ๊กเพจบ้ำนรวมของวง BEAST (Follow-B2ST) 
แหล่งท่ีมา:  Follow-B2ST, 2558. 

 

 
ภาพท่ี 4.5  ทวิตเตอร์บ้ำนเด่ียวของ ยงัโยซอบ วง BEAST (@yoseopthailand) 
แหล่งท่ีมา:  YOSEOPTHAILAND, 2558. 
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ภาพที่ 4.6  ทวิตเตอร์บ้ำนคูช่ิปของ ยนุดจูนุและยงจนุฮยอง วง BEAST (@2JUNFAMILY) 
แหล่งท่ีมา:  2JUNFAMILY (twitter), 2558. 

 

 
ภาพท่ี 4.7  เฟซบุ๊กเพจบ้ำนคูช่ิปของ ยนุดจูนุและยงจนุฮยอง วง BEAST (2JUNFAMILY) 
แหล่งท่ีมา:  2JUNFAMILY (facebook), 2558. 
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กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีได้อย่ำงรวดเร็วของสงัคมในปัจจบุนัมีผลถึงกำรสร้ำงบญัชีในโซเชียล
มีเดียหนึ่งๆอย่ำงง่ำยดำยท ำให้เกิดบ้ำนเบสขึน้มำหลำกหลำยบ้ำน  เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีท ำให้เกิดกำร
สร้ำงปฏิสมัพนัธ์ระหว่ำงกันของแอดมินบ้ำนเบสไทย อีกทัง้ยงัมีกำรสร้ำงปฏิสมัพนัธ์กับบ้ำนเบส
ตำ่งประเทศบ้ำนอ่ืนๆเชน่กนั เพ่ือกำรแบง่ปันข้อมลูระหว่ำงกนั ท ำให้เกิดเครือข่ำยภำยในกลุ่มแอด
มิน ซึ่งเครือข่ำยของแต่ละบ้ำนเบสนัน้จะขึน้อยู่กับควำมพึงพอใจในกำรติดตำมกันและกัน และ
ขึน้อยูก่บักำรเอือ้ประโยชน์ของข้อมลูขำ่วสำรระหว่ำงกนั โดยสว่นมำกบ้ำนเบสแบบรวมสมำชิกจะ
มีเครือขำ่ยจ ำนวนมำกกวำ่ เน่ืองจำกต้องตดิตำมขำ่วสำรของสมำชิกศลิปินทัง้วง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.8  กำรแปลข่ำวสำรจำกส่ือมวลชนและแฟนคลบัตำ่งประเทศ 
แหล่งท่ีมา:  PURELOVEB2SThailand, 2558. 

 
วิธีกำรท่ีแอดมินใช้เพ่ือกำรอัพเดทและส่งต่อข้อมูลข่ำวสำรให้กับสมำชิกแฟนคลับ

ผู้ติดตำมมีทัง้ทำงทวิตเตอร์และแฟนเพจเฟซบุ๊ก แตเ่น่ืองจำกทวิตเตอร์ใช้งำนง่ำยและสำมำรถส่ง
ต่อข่ำวสำรได้อย่ำงรวดเร็ว รวมไปถึงศิลปินมีบัญชีส่วนตัวและบัญชีของทำงค่ำยท่ีมีไว้ใช้เพ่ือ
ส่ือสำรกบัแฟนคลบัผู้ติดตำม ดงันัน้บรรดำแฟนคลบัจึงมกัใช้งำนทวิตเตอร์บ่อยครัง้และมำกกว่ำ  
เฟซบุ๊ก ซึ่งกำรใช้งำนผ่ำนทำงทวิตเตอร์สำมำรถท ำได้โดยกำรทวีตและกำรรีทวีต รวมไปถึงกำร
โต้ตอบกบัสมำชิกผู้ติดตำม ซึง่กำรทวีตนัน้สำมำรถสง่ตอ่ข้อมลูด้วยตวัอกัษรและรูปภำพ คล้ำยกบั
กำรโพสต์หรือแชร์ข้อมูลผ่ำนทำงเฟซบุ๊กโดยสิ่งส ำคญัของกำรน ำเนือ้หำข่ำวสำรต่ำงๆมำแบ่งปัน
คือกำรระบแุหลง่ท่ีมำของข้อมลู ยกเว้นวำ่เนือ้หำนัน้เป็นของตนเอง แตห่ำกเป็นเนือ้หำขำ่วสำรจำก
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ส่ือมวลชนตำ่งประเทศหรือจำกแฟนคลบัต่ำงประเทศ แอดมินจะท ำกำรเรียบเรียงเนือ้หำข่ำวสำร
นัน้ใหมใ่ห้เป็นภำษำไทย เพ่ือแบง่ปันข้อมลูดงักลำ่วให้กบัสมำชิกแฟนคลบัชำวไทยอีกครัง้         ดงั
ตวัอยำ่งรูปท่ี 14 

นอกจำกแอดมินจะเป็นส่ือกลำงท่ีช่วยประชำสมัพนัธ์ข่ำวสำรกิจกรรมตำ่งๆของศลิปินแล้ว 
ยงัท ำหน้ำท่ีเป็นส่ือกลำงส ำหรับแฟนคลบัด้วยเชน่กนั เช่น กำรประชำสมัพนัธ์เพ่ือให้แฟนคลบัร่วม
ท ำกิจกรรมท่ีจะจดัขึน้ในต่ำงประเทศหรือในประเทศไทย กำรรวบรวมโปรเจคท่ีจะท ำให้แก่ศิลปิน
เม่ือมีกำรจดัคอนเสิร์ตหรือกำรจดัแฟนมีตติง้ในประเทศไทย กำรเป็นคนกลำงท่ีช่วยประชำสมัพนัธ์
เพ่ือให้สมำชิกแฟนคลบัได้แลกเปล่ียนสิ่งของระหว่ำงกนั กำรประชำสมัพนัธ์เพ่ือพบปะสมำชิกแฟน
คลบั เป็นต้น โดยมกัใช้แฮชเท็ก (hashtag) ควบคูไ่ปกบักำรทวีตด้วยข้อควำมหรือรูปภำพ เพ่ือให้
เกิดควำมสะดวกในกำรค้นหำ และเป็นสิ่งท่ีส่ือสำรให้กับสมำชิกแฟนคลับผู้ ติดตำมรู้ว่ำมี
จดุประสงค์เพ่ืออะไร และท ำให้เกิดกำรมีสว่นร่วมระหว่ำงกนัได้โดยใช้แฮชแท็กเป็นส่ือกลำงในกำร
พดูคยุในเร่ืองเดียวกนั ตวัอยำ่งเชน่ กำรใช้แฮชแท็กเพื่อทวีตเน่ืองในวนัเกิดของศลิปิน ดงัรูปท่ี 15 ท่ี
มีกำรใช้แฮชแท็กว่ำ #Happy28GDay พร้อมกบัข้อควำมและรูปภำพท่ีเก่ียวข้องกบัศิลปินเจ้ำของ
วนัเกิดท่ีมีอำยคุรบ 28 ปี ในวนัท่ี 18 สิงหำคม 2558 ท่ีผำ่นมำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.9  ตวัอยำ่งกำรใช้แฮชเท็กทวีตเน่ืองในวนัเกิดศิลปินของบ้ำน SEUNGRI-THAILAND 
แหล่งท่ีมา:  SEUNGRI-THAILAND, 2558. 
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และรูปท่ี 16 ท่ีมีกำรใช้แฮชแท็ก #DnEinBKK เพ่ือสนทนำในเร่ืองท่ีเก่ียวกับกำรจัด
คอนเสิร์ตของสมำชิก 2 คนของวงซูเปอร์จูเนียร์ คือ ดงแฮและอึนฮยอก ซึ่งในรูปนัน้เป็นกำรทวีต
เก่ียวกบัโปรเจคท่ีเอลฟ์จะท ำให้ทัง้ 2 คนในระหวำ่งกำรเลน่คอนเสิร์ต 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.10  ตวัอย่ำงกำรใช้แฮชแท็กทวีตเพ่ือท ำโปรเจคให้กบัศลิปินในคอนเสิร์ต 
แหล่งท่ีมา:  SJProject_TH, 2558. 
 

ในบำงครัง้มีกำรส่งตอ่ข้อมลูตำ่งๆด้วยกำรรีทวีตจำกบ้ำนเบสท่ีมีสมำชิกแฟนคลบัติดตำม
เป็นจ ำนวนมำก เพ่ือชกัชวนและเชิญชวนสมำชิกแฟนคลบัคนอ่ืนๆมำร่วมกิจกรรมในนำมของแฟน
คลบัชำวไทย เน่ืองในโอกำสส ำคญัๆตำ่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัศิลปิน เชน่ วนัเกิด วนัครบรอบกำรเปิดตวั 
เป็นต้น ดงัรูปท่ี 17 ท่ีแอดมินบ้ำน suju_thailand ชว่ยประชำสมัพนัธ์กิจกรรมของแฟนคลบัคนหนึ่ง
ด้วยกำรรีทวีต เพ่ือสง่ตอ่ข้อมลูเก่ียวกบักำรท ำโปรเจคเน่ืองในโอกำสวนัเกิดให้กบัหนึ่งในสมำชิกวง
ซูเปอร์จเูนียร์ และยงัรวมไปถึงโอกำสท่ีวงซูเปอร์จเูนียร์เปิดตวัครบ 10 ปีด้วยเช่นกนั โดยกำรเชิญ
ชวนร่วมบริจำคอปุกรณ์กำรเรียนหรือร่วมสมทบทนุให้กบัเดก็ผู้ขำดแคลนในนำมของ “Donghae – 
Superjunior & Thai ELF” เพ่ือให้ทกุคนได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมอนัดีเชน่นี ้ 
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ภาพท่ี 4.11  ตวัอย่ำงกำรรีทวีตข้อควำมจำกสมำชิกแฟนคลบั 
แหล่งท่ีมา:  suju_thailand, 2558. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.12  ทวิตเตอร์ท่ีสร้ำงขึน้เพ่ือรวบรวมกิจกรรมท่ีท ำให้ศลิปิน 
แหล่งท่ีมา:  SJProject_TH, 2558. 
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เน่ืองจำกมีแอดมินบ้ำนเบสจ ำนวนมำก จึงท ำให้เกิดกำรกระจำยตวัของข้อมลูและอำจท ำ
ให้สมำชิกแฟนคลับสับสนข้อมูลต่ำงๆ ดงันัน้บรรดำแอดมินจึงมีกำรรวมตัวกันและสร้ำงบัญชี
ขึน้มำใหม่เพ่ือจดุประสงค์ในกำรรวบรวมและให้ข้อมลูเก่ียวกบัสิ่งท่ีต้องกำรส่ือสำร ดงัตวัอย่ำงใน
รูปท่ี 18 เป็นตวัอย่ำงของกำรสร้ำงบญัชีทวิตเตอร์ขึน้มำเพ่ือรวบรวมโปรเจคท่ีจะท ำให้แก่วงซูเปอร์
จเูนียร์ในคอนเสิร์ต โดยมีกำรประชำสมัพนัธ์ผ่ำนทำงทวิตเตอร์ของแตล่ะบ้ำนเบสว่ำได้สร้ำงทวิต
เตอร์นีม้ำเพ่ือรวบรวมโปรเจค นอกจำกนีจ้ะแบง่ปันข้อมลูท่ีเก่ียวกับโปรเจคดงักล่ำวแล้วยงัมีกำร
โต้ตอบกบัสมำชิกแฟนคลบัท่ีต้องกำรสนบัสนนุโปรเจคหรือแฟนคลบัท่ีมีข้อสงสยั ท ำให้เกิดควำม
เข้ำใจไปในแนวทำงเดียวกนั  

 
4.1.3  วิธีการส่ือสารของแอดมินเพ่ือการธ ารงอยู่ของเครือข่ายแฟนคลับ 
กำรแบ่งปันข้อมูลหรือกำรส่งต่อเนือ้หำใดๆ ท ำให้เกิดกำรมีส่วนร่วมภำยในชุมชนหนึ่งๆ 

เช่นเดียวกับชุมชนแฟนคลบัแต่ละกลุ่มท่ีมีกำรส่งต่อข้อมลูข่ำวสำรให้แก่กัน ในฐำนะแอดมินของ
กลุม่ท่ีเปรียบเสมือนจดุศนูย์กลำงหรือเสำหลกั มีสว่นชว่ยท ำให้เครือขำ่ยของแฟนคลบัมีขนำดใหญ่
ขึน้ด้วยกำรใช้ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรผ่ำนทำงตวัอกัษรและรูปภำพ
ให้แก่ผู้คนได้ตดิตำม ควำมสม ่ำเสมอในกำรอพัเดทข่ำวสำรเป็นสิ่งส ำคญัอีกประกำรหนึง่ท่ีได้ท ำให้
เครือขำ่ยแฟนคลบัมีควำมเคล่ือนไหวและสำมำรถขบัเคล่ือนตอ่ไปได้ในระยะเวลำนำน 

จำกกำรสมัภำษณ์แอดมินทัง้ 6 คนนัน้ ท ำให้ทรำบว่ำศิลปินท่ีติดตำมจะมีช่วงเวลำท่ีห่ำง
หำยไปจำกส่ือมวลชน แต่ยังคงมีควำมเคล่ือนไหวในโซเชียลมีเดียท่ีตนเองเป็นเจ้ำของอยู่
ตลอดเวลำ ท ำให้กำรท ำหน้ำท่ีของแอดมินยังคงด ำเนินต่อไปได้ หำกช่วงไหนหรือวันใดไม่มี
ข่ำวสำรปัจจุบนัของศิลปินให้อัพเดทแล้ว แอดมินจะใช้วิธีกำรโพสต์กำรแปลบทสมัภำษณ์ตำม
นิตยสำรตำ่งๆ กำรลงรูปภำพไฟล์ใหญ่ท่ีมีควำมละเอียดและชดัเจนจำกตำรำงงำนเก่ำๆ กำรชวน
สมำชิกแฟนคลบัหรือลกูบ้ำนคยุถึงเหตกุำรณ์ควำมประทบัใจท่ีผ่ำนมำ  

... ท่ีจริงคนมำตดิตำมทวิตเตอร์บ้ำนเบสของหนก็ูเพรำะแฟนแอค (กำรเลำ่ควำมประทบัใจ
ตำ่งๆของแฟนคลบัท่ีมีตอ่ศิลปินตำมงำนหรือสถำนท่ีตำ่งๆท่ีได้พบเจอ) หนเูพิ่งมำติดตำมอสรู (ช่ือ
เรียกของวงบีสท์อีกช่ือหนึ่ง) หลงัจำกท่ีเปิดตวัมำได้ประมำณ 2 ปี ในตอนนัน้หำข้อมลูมำเร่ือยๆจน
มำเจอพวกแฟนแอค หนหูำแล้วก็เก็บไว้เร่ือย ปกติหนเูป็นคนชอบอ่ำนแฟนแอคอยู่แล้วด้วย ก็เลย
แปลเก็บไว้ จนพอมำเปิดบ้ำนเบสเลยมีโอกำสได้แบ่งปันให้กับแฟนคลับคนอ่ืนๆ ช่วงแรกท่ีท ำ
หน้ำท่ีแอดมินเป็นช่วงท่ีอสรูไม่คอ่ยมีงำนให้เห็น หนเูลยทวีตแฟนแอคเก่ำๆท่ีเคยแปลเก็บไว้ แล้วก็
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อพัเดทข่ำวเท่ำท่ีหำได้ มนัก็ช่วยให้คนมำติดตำมเพิ่มขึน้เหมือนกันนะคะ … (วิว, สมัภำษณ์, 11 
สิงหำคม 2558)  

บำงครัง้มีกำรจดักิจกรรมเล่นเกม โดยมีของรำงวลัท่ีเก่ียวข้องกับศิลปินมำแจก  โดยของ
รำงวลัดงักล่ำวเป็นสิ่งของท่ีแอดมินสัง่ท ำขึน้มำเอง ค ำถำมท่ีใช้ส ำหรับเล่นเกมนัน้ เป็นค ำถำมท่ีมี
ควำมเก่ียวข้องกบัศลิปินท่ีติดตำม มกัมีกำรจดักิจกรรมเล่นเกมตำมเทศกำลส ำคญัตำ่งๆ เชน่ วนัปี
ใหม่ วนัวำเลนไทน์ หรือบำงครัง้มีกำรเล่นเกมในช่วงท่ีศิลปินห่ำงหำยจำกส่ือมวลชนไปนำนและ
แอดมินเห็นวำ่มีข้อมลูขำ่วสำรให้อพัเดทน้อย 
 ... บำงครัง้ในช่วงเทศกำลส ำคญัๆของไทยเรำก็มีกำรเล่นเกมแจกของรำงวลันะคะ อย่ำง
ช่วงต้นปีท่ีผ่ำนมำก็มีกำรชวนลกูบ้ำนมำเล่นเกมเหมือนกนั คือเอฟทีก็ไม่ได้มำไทยหลำยปีแล้ว เรำ
เองก็ไมอ่ยำกให้บ้ำนเงียบเหงำ เลยจดักิจกรรมเล็กๆน้อยขึน้มำให้ลกูบ้ำนได้ร่วมสนกุกนั ของท่ีแจก
ก็จะเป็นของแฟนเมดคะ่ (ของท่ีแฟนคลบัท ำขึน้มำเอง) ปกติจะมีกำรทกัทำยลูกบ้ำนอยู่เร่ือยๆอยู่
แล้วคะ่ อยำ่งเชน่ ทวีตไปพร้อมกบัรูปภำพวำ่ อรุณสวสัดิ ์หรือบำงครัง้ก็สง่เข้ำนอนบอก รำตรีสวสัดิ์ 
ก็จะมีลกูบ้ำนตอบกลบัมำบ้ำงคะ่ หรือไม่ก็บำงช่วงท่ีเอฟทีปล่อยผลงำนออกมำ ก็จะมีทวีตถำมว่ำ
ได้ดูกันหรือยัง เป็นยังไงบ้ำง ชอบไหม ชวนคุยกันเล็กน้อย … (ฟำติน, สัมภำษณ์, 28 สิงหำคม 
2558) 

กำรใช้ประโยชน์จำกอินเทอร์เน็ตหรือจำกพืน้ท่ีสงัคมออนไลน์ ไม่เพียงแตจ่ะท ำให้เกิดเป็น
ชมุชนขึน้มำ แตย่งัชว่ยให้เกิดพืน้ท่ีเสมือนและตวัตนของแตล่ะบคุคลในกำรด ำเนินชีวิต ซึง่สำมำรถ
เช่ือมโยงตวัตนในพืน้ท่ีเสมือนกับพืน้ท่ีจริงได้โดยผ่ำนส่ือต่ำงๆ โดยเฉพำะส่ือกิจกรรม อย่ำงเช่น 
คอนเสิร์ต แฟนมีตติง้ กำรรวมตวัเพ่ือถ่ำยรูปหน้ำสถำนท่ีจดัคอนเสิร์ต/หน้ำสถำนท่ีจดัแฟนมีตติง้ 
กิจกรรมพบปะสงัสรรค์ของสมำชิกแฟนคลบั เป็นต้น ซึ่งมีกำรประชำสมัพนัธ์ผ่ำนทำงพืน้ท่ีเสมือน
และมีกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆในโลกแห่งควำมจริง เม่ือได้พบปะกันแล้ว จะยิ่งท ำให้ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงแอดมินและแฟนคลับเหนียวแน่นยิ่งขึน้ และมีกำรสำนสัมพันธ์เพ่ือรักษำควำมสัมพนัธ์
เหลำ่นัน้เอำไว้ ก่อให้เกิดรำกฐำนท่ีมัน่คง ซึง่เป็นกำรวำงรำกฐำนท่ีสำมำรถตดิตอ่กนัได้ทกุเม่ือ 
 ... เวลำมีคอนเสิร์ตจะมีท ำของไปแจกบ้ำง เรำก็โพสต์บอกลูกบ้ำนไว้ว่ำเรำมีของไปแจก
แล้วก็บอกจุดนัดหมำยเอำไว้ หำกใครมำถึงก่อนก็ได้ไปครอบครอง บำงครัง้ก็มีเหมือนกันค่ะท่ี
ติดตำมแอคหลกัเรำอยู่แล้ว แล้วมำรู้ทีหลงัว่ำเรำเป็นแอดมิน เค้ำก็จะท ำท่ำประหลำดใจเล็กน้อย 
โดยปกติเรำจะไม่บอกถึงแอคเคำท์ส่วนตวัเม่ือมีคนมำถำมผ่ำนแอคเคำท์บ้ำนเบสคะ่ เพรำะว่ำมนั
เป็นพืน้ท่ีส่วนตวัและไม่ได้เก่ียวกบักำรท ำหน้ำท่ีของเรำ ส่วนใหญ่คนท่ีติดตำมก็จะมีทกัทำยกนัมำ
บ้ำงเวลำท่ีเรำโพสต์ข่ำวหรือว่ำรูปค่ะ ยิ่งเวลำจบคอนเสิร์ตไปแล้วก็จะยิ่งมีกำรพูดคุยเยอะเป็น
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พิเศษ เรำเองก็จ ำหน้ำได้บ้ำงไม่ได้บ้ำง เพรำะว่ำเรำจะเจอคนเยอะมำกๆท่ีหน้ำคอน ทัง้คนรู้จกัท่ี
เคยคยุกนัแล้วก็ไม่เคยคยุกนั หรือว่ำบำงทีท่ีเรำลงโมเม้นควำมประทบัใจเก่ำๆก็จะมีคนมำรีมำคยุ
ด้วยบ้ำง บำงคนท่ีนำนๆครัง้จะเล่นโซเชียลก็จะชอบมำถำมเร่ืองควำมเคล่ือนไหวของศิลปินบ้ำง 
บำงทีก็เห็นแฟนๆคิดแฮชแท็กขึน้มำเชิงแซวๆศิลปินแล้วก็ทวิตกันอย่ำงสนุก พอเข้ำไปอ่ำนก็รู้สึก
สนุกดีเหมือนกันค่ะ มันเหมือนท ำให้เรำรู้สึกว่ำเรำเป็นครอบครัวเดียวกัน แม้จะไม่เคยคุยกันก็
ตำม… (เอิง, สมัภำษณ์, 28 สิงหำคม 2558) 
 ... ของเรำมีทัง้ทวิตแล้วก็กลุ่มปิดในเฟซบุ๊ก ส ำหรับทวิตเตอร์เรำจะเอำไว้ลงข่ำวลงรูปของ
ศิลปินซึ่งจะดูกึ่งทำงกำรหน่อยๆค่ะ แต่ว่ำถ้ำเป็นกลุ่มปิดในเฟซบุ๊ก เรำจะมีกฎกติกำตัง้ไว้และ
คดัเลือกคนก่อนเข้ำกลุ่ม ภำยในกลุ่มปิดนัน้มีกำรโพสต์รูปกับข้อควำมตำมปกติ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัชำยน่ี บำงทีก็มีคนเอำรูปเก่ำๆท่ีแก้ไขด้วยกำรเพิ่มข้อควำมลงไปให้สอดคล้องกบัทำงท่ำใน
รูปภำพ บำงทีมนัก็ตลกค่ะ เรำก็จะแซวศิลปินของเรำไป ส่วนมำกเรำก็จะแซวเมนท่ีรัก (สมำชิกท่ี
เป็นอนัดบัหนึง่ในใจ) กนัเป็นประจ ำคะ่ มนัชว่ยให้เรำสนิทกนัเร็วขึน้ดีนะคะ แล้วก็นอกจำกจะมีกำร
โพสต์อะไรตำ่งๆนำนำท่ีเก่ียวกับศิลปินแล้ว บำงครัง้ท่ีเพ่ือนในกลุ่มต้องกำรควำมช่วยเหลือก็จะมี
กำรโพสต์บ้ำง ทุกคนก็ช่วยเหลือกันดีนะคะ เท่ำท่ีเจอมำกับตวั เวลำท่ี ก๊ิฟโพสต์อะไรในแอคเคำท์
ส่วนตวัก็จะมีเพ่ือนแฟนคลบัมำตอบกลับหรือกดไลค์เสมอค่ะ ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับชำยน่ี 
หรือจะเป็นสเตตสัเวลำท่ีก๊ิฟเหน่ือยหรือท้อ พวกเขำก็จะเข้ำมำให้ก ำลงัใจเรำ กำรเอำใจใส่กนัและ
กนัท ำให้เรำผกูพนักนัมำกขึน้คะ่ เป็นเหมือนพ่ีเหมือนน้องเหมือนครอบครัวของเรำไปเลย ยิ่งก๊ิฟท ำ
หน้ำท่ีแบบนีม้นัยิ่งเห็นถึงควำมผกูพนัของคนในกลุม่เลยคะ่ ท ำให้เรำรู้สกึดีมำก แม้วำ่ชำยน่ีจะเคย
มำแตง่ำนเล็กๆในไทย ยงัไม่เคยจดัคอนเสิร์ตใหญ่ในไทยเลยสกัครัง้ แตก๊ิ่ฟก็ได้รับควำมช่วยเหลือ 
ได้รับกำรสนบัสนนุจำกเพ่ือนแฟนคลบัตลอด ... (ก๊ิฟ, สมัภำษณ์, 20 สิงหำคม 2558) 
 กำรสำนต่อควำมสัมพันธ์ของแอดมินในฐำนะแฟนคลับคนหนึ่ง มีผลให้เกิดควำมสนิท
สนมและผูกพันกับสมำชิกแฟนคลับคนอ่ืนๆได้ง่ำยยิ่งขึน้ เพรำะสำมำรถเข้ำถึงและมีควำมเป็น
กนัเองระหว่ำงกนั ท ำให้ลกัษณะของควำมสมัพนัธ์เป็นมำกกว่ำคนท่ีรู้จักกนั ยิ่งนำนวนัก็ยิ่งผกูพนั
และเปล่ียนควำมสมัพนัธ์ต่ำงๆให้กลำยเป็นเสมือนสมำชิกในครอบครัวเดียวกัน โดยมีครอบครัว
ใหมท่ี่ช่ือวำ่ แฟนคลบั  
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4.2  การส่ือสารของสมาชิกแฟนคลับ 
 
4.2.1  จุดเร่ิมต้นของการตดิตามข้อมูลข่าวสารของศิลปิน 

 จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มแฟนคลับทุกคน ไม่ว่ำจะเป็นแฟนคลับของวงใดก็ตำม พบว่ำ 
จุดเร่ิมต้นของกำรติดตำมศิลปินนกัร้องกลุ่มคือ ส่ือมวลชน และกลุ่มเพ่ือน โดยส่วนมำกเร่ิมรู้จัก
ศิลปินจำกส่ือต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรฟังเพลงจำกวิทยุ กำรดูรำยกำรหรือมิวสิควิ ดีโอเพลงจำก
รำยกำรโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต  หลังจำกท่ีได้พบเห็นและรู้สึกชอบแล้วจึงค้นหำข้อมูลจำก
อินเทอร์เน็ตเพ่ือศึกษำข้อมูลต่ำงๆของศิลปินเพิ่มเติม ดงับทสมัภำษณ์บำงส่วนจำกกลุ่มสมำชิก
แฟนคลบัจำกทกุกลุ่มแฟนคลบัท่ีคดัเลือกมำ โดยผู้สมัภำษณ์ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นเด็กนกัเรียนและ
นกัศกึษำอยู ่
 ... มีวันหนึ่งเพ่ือนเอำเพลงของวงนีม้ำให้ฟัง พอได้ฟังก็รู้สึกว่ำ มันเพรำะดีนะ เลยถำม
เพ่ือนวำ่เพลงอะไร ของใคร เพ่ือนก็ตอบวำ่ can you smile ของอินฟินิท พอกลบัถึงบ้ำนตอนเย็น ก็
กลบัไปหำคลิปเก่ียวกับวงนีด้ ูหลงัจำกท่ีได้ดก็ูรู้สึกชอบเพรำะว่ำเต้นเก่งดี เต้นพร้อมดี กำรแสดง
ตอนอยู่บนเวทีก็ดี หน้ำตำก็ดี ก็เลยชอบและติดตำมวงนีต้ัง้แต่นัน้มำค่ะ ... (ขิม, สมัภำษณ์, 28 
กรกฎำคม 2558) 
 ... ติดตำมมำตัง้แต่ช่วงปลำยปี 2007ค่ะ ปีนีก็้ 8 ปีแล้ว ได้ยินเพลงเอฟทีครัง้แรกในวิทยุ
คล่ืนหนึง่ แล้วรู้สกึชอบเสียงของนกัร้องน ำ เลยไปตำมหำประวตั ิยิ่งหำประวตั ิยิ่งฟังเพลง ยิ่งได้ฟัง
เสียงดนตรีจำกเอฟที ท ำให้กลำยมำเป็นพรีมำดอนน่ำ (ช่ือแฟนคลบัของวงเอฟทีไอส์แลนด์) จนถึง
ทกุวนันี ้... (มินนำ, สมัภำษณ์, 1 สิงหำคม 2558) 
 ... เร่ิมจำกเพ่ือนพำดูเอ็มวีเพลง VIP จ ำได้ว่ำเร่ิมตำมช่วงอยู่ม.4 พอเห็นเอ็มวีก็รู้สึกว่ำ 
เพลงสนกุดี แล้วเพรำะเป็นคนท่ีไม่คอ่ยได้ฟังเพลงแนวฮิปฮอปเท่ำไหร่จึงท ำให้ยิ่งต่ืนเต้น หลงัจำก
นัน้ก็ตดิตำมบิก๊แบงมำเร่ือยๆ ตำมมำเกือบสิบปีได้แล้วคะ่ ... (เอ, สมัภำษณ์, 2 สิงหำคม 2558) 
 ... เห็นจำกช่องเพลงในไทยค่ะ ตัง้แต่ปี 2008 แต่มำเร่ิมตำมจริงจงัช่วงเพลง Ring Ding 
Dong ในปี 2009 รวมๆแล้วประมำณ 6 ปีเกือบจะครบ 7 ปีแล้วล่ะค่ะ ... (แฟ็กซ์, สมัภำษณ์, 30 
กรกฎำคม 2558) 
 ... เร่ิมแรกเห็นจำก TV แต่เดิมไม่เคยชอบเกำหลีมำก่อนเลยค่ะ วนันัน้ดชู่อง 5 ท่ีทำง RS 
เขำเอำรำยกำร MCountdown มำเปิด เจอ BEAST เพลง Shock พอดี ถกูชะตำกบัควำมหลอ่มำก
คะ่ เหมือนถกูเป่ำเสนห์่ใสเ่ลยละ่คะ่ หลงัจำกนัน้มำก็หำข้อมลู แล้วก็ตดิตำมวงนีม้ำตัง้แตว่นันัน้ มำ
จนถึงวนันีก็้ 5 ปีเตม็แล้วคะ่ ... (แจม, สมัภำษณ์, 2 สิงหำคม 2558) 
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จำกบทสมัภำษณ์จะเห็นได้ว่ำท่ีมำของกำรรับรู้หรือรู้จกัศิลปินท่ีติดตำมของแฟนแตล่ะคน

นัน้มีท่ีมำท่ีแตกต่ำงกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดกำรรับรู้ผ่ำนส่ือมวลชน และหลังจำกนัน้จึงเข้ำสู่
ขัน้ตอนของกำรสืบค้นข้อมลูตำ่งๆของศลิปินท่ีช่ืนชอบ โดยกำรใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลกั 
 

4.2.2  วิธีการส่ือสารภายในกลุ่มสมาชิกแฟนคลับเพื่อการสร้างเครือข่าย 
 บคุคลหนึ่งซึ่งมีสถำนะเดียวกนั ชอบอะไรท่ีเหมือนกนั ติดตำมบำงสิ่งบำงอย่ำงเหมือนกัน 
รำวกบัเป็นคนประเภทเดียวกนั ท ำให้สำมำรถเข้ำหำกนัได้ง่ำย แฟนคลบัก็เชน่เดียวกนัท่ีมีลกัษณะ
ดงักลำ่ว ในฐำนะท่ีเป็นสมำชิกแฟนคลบัของแฟนดอมหนึง่ๆย่อมส่ือสำรแลกเปล่ียนสำรระหว่ำงกนั
ได้ง่ำย เพรำะพดูคยุภำษำเดียวกนั มีควำมเข้ำใจระหว่ำงกนั เหมือนกบัค ำกล่ำวท่ีว่ำ มองตาก็รู้ใจ 
จึงท ำให้สมำชิกแฟนคลบัสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยเช่ือมโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกันได้ง่ำยยิ่งขึน้ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในปัจจุบันนี ้ ท่ีมีกำรเปิดกว้ำงทำงสังคมรวมทัง้อิทธิพลทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ท่ีชว่ยท ำให้กำรด ำเนินชีวิตของคนเรำง่ำยย่ิงขึน้ กำรตดิตอ่ส่ือสำรจงึเป็นปัจจยัส ำคญัท่ี
ขำดไม่ได้ และก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ใหม่กับบุคคลใหม่ ไม่ว่ำจะเป็นสังคมท่ีโรงเรียน สังคมท่ี
ท ำงำน สงัคมในครอบครัว หรือแม้แตส่งัคมในพืน้ท่ีเสมือนจริง ย่อมมีกำรพบปะบุคคลใหม่ๆมำก
หน้ำหลำยตำ ส ำหรับกำรเร่ิมต้นควำมสมัพนัธ์ใดๆระหว่ำงกันนัน้ ย่อมต้องใช้กำรส่ือสำรเป็นตวั
ช่วย ซึ่งจะมีจดุประสงค์ของกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทุกครัง้ เช่น กำรเร่ิมต้นของควำมสมัพนัธ์ของ
สมำชิกในเครือข่ำยแฟนคลับเกำหลี มักมีจุดประสงค์เพ่ือติดตำมข่ำวสำรของศิลปิน เพ่ือสร้ำง
มนษุยสมัพนัธ์กบัสมำชิกแฟนคลบัคนอ่ืนๆ เพ่ือหำเพ่ือนร่วมทำงไปดงูำนคอนเสิร์ต เป็นต้น 
 ... มีท ำควำมรู้จกับ้ำงนะคะ เพ่ือนๆท่ีมีส่วนใหญ่ก็จะเป็น vip เหมือนกัน บำงครัง้เพ่ือนก็
แนะน ำให้รู้จกัเพ่ือน vip คนอ่ืนๆด้วย โดยเฉพำะหน้ำงำนคอนเสิร์ตก็จะยิ่งรู้จกัเพิ่มขึน้เยอะเลยคะ่ 
เพรำะเรำต้องไปนัง่รอท่ีหน้ำคอนเสิร์ตกนั เลยท ำให้มีเวลำคยุกนัมำก หลงัจำกนัน้แลกเปล่ียนทวิต
เตอร์กนั แล้วก็เร่ิมคยุกนัตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมำ จนสนิทเลยก็มีคะ่ ... (หนพูกุ, สมัภำษณ์, 10 สิงหำคม 
2558) 
 ... เพ่ือนสนิทท่ีสดุตอนนีก็้เป็นพรีมำดอนนำ่ด้วยเหมือนกนัคะ่ เรำรู้จกักนัเพรำะนัง่ข้ำงๆกนั
ในคอนเสิร์ตค่ะ ต่ำงคนต่ำงก็ไปคนเดียว ท่ีจริงตัวเรำเองก็มีคุยกับพรีมำดอนน่ำคนอ่ืนไว้ด้วย
เหมือนกนัคะ่ แตว่่ำนัง่กนัคนละท่ี พอเข้ำคอนฯไปก็ได้เจอกับเพ่ือนคนนี ้ ตอนนัน้เรำท ำโปรเจคให้
เอฟทีด้วยกนัในคอนฯ ก็เลยมีโอกำสนัง่คยุด้วยกนัไปเร่ือยๆระหวำ่งท่ีรอคอนฯเร่ิม หลงัจำกนัน้ก็ยงั
คยุตอ่มำเร่ือยๆ ตำ่งคนตำ่งก็มีเฟซบุ๊ก มีทวิตเตอร์กนัและกนั แล้วก็ยังเคยแลกเบอร์ไว้ด้วยเผ่ือว่ำ
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ครัง้ตอ่ไปจะได้ไปดคูอนฯด้วยกนัอีก เลยยิ่งท ำให้เรำมีโอกำสคยุด้วยกนัมำตลอด จนตอนนี ก้ลำย
มำเป็นเพ่ือนท่ีคยุได้ทกุเร่ืองเลยคะ่... (เบลมิน, สมัภำษณ์, 20 สิงหำคม 2558) 
 ... ส่วนใหญ่ก็จะติดตำมคนท่ีชอบวงเกียวกับเรำ แล้วก็คยุกนัจนสนิทคะ่ แม้จะไม่เคยเจอ
ตวัจริงเลยก็ตำม พอดีเป็นคนท่ีติดตำมหลำยวงด้วย เลยยิ่งท ำให้รู้จกัคนเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่ก็จะไป
ติดตำมเขำก่อน โดยย้อนไปด ูtimeline ของเขำว่ำเขำตำมวงเดียวกบัเรำจริงๆหรือเปล่ำ หรือไม่ก็ดู
ท่ีไบโอในทวิตอ่ะค่ะ ตรงหวัด้ำนบนท่ีมีช่องไว้ให้ใส่ข้อมูล บำงทีก็เข้ำไปทกัคนท่ีเรำติดตำมเอำไว้
ก่อนก็มี บำงทีก็ใช้วิธีรีทวีตของเขำเอำ หรือบำงทีเวลำเห็นเขำขอควำมช่วยเหลือ ก็จะเข้ำไปช่วย
ทัง้ๆท่ีไมเ่คยเจอตวัเป็นๆนัน่แหละคะ่... (ไอซ์, สมัภำษณ์, 20 สิงหำคม 2558) 
 ... ตอนแรกท่ีเร่ิมตดิตำมมำตำมคนเดียวคะ่ เพรำะเพื่อนท่ีโรงเรียนไมไ่ด้ชอบเกำหลีเหมือน
เรำ ก็เลยตำมขำ่วอยูเ่งียบๆ มีกำรหำข้อมลูจำกอินเทอร์เน็ตด้วยกำรใช้ช่ือวงเป็นค ำค้นหำ หลงัจำก
นัน้ก็เจอเว็บไซต์กบัทวิตเตอร์ท่ีเขำเขียนข้อมลูว่ำเป็นท่ีรวบรวมข้อมลูตำ่งๆของศลิปิน ก็เข้ำไปดเูข้ำ
ไปสมัครเป็นสมำชิกเว็บ หลังจำกนัน้ก็มี เข้ำบอร์ดไปคุยกับคนอ่ืนๆท่ีตำมวงเดียวกันบ้ำง แลก
เปล่ียนเฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์กับคนท่ีคนท่ีคุยกันบ่อยๆ แต่เพรำะว่ำไม่ได้เข้ำบอร์ดบ่อยก็เลยรู้จกั
เพ่ือนแค่ไม่ก่ีคนค่ะ สกัพกับอร์ดก็ปิดไปเลยอยู่แต่ในทวิตกันมำกกว่ำ ก็คยุกันในนัน้ มีบ้ำงท่ีมีคน
มำติดตำมเรำเพรำะตำมมำจำกในบอร์ดทัง้ๆท่ีไม่เคยคยุกันในบอร์ดเลย เรำก็จะเข้ำไปทกัเขำว่ำ
รู้จกัเรำได้ยงัไง ตำมมำจำกไหน หลงัจำกท่ีแนะน ำตวักนัเสร็จก็คยุกนัมำเร่ือยเลยคะ่ เวลำมีข่ำวว่ำ
ศลิปินจะมำก็จะเข้ำไปถำมว่ำไปด้วยไหม ไปโซนไหน แถวไหน หลงัจำกนัน้ก็จะนดักนัวำ่จะเจอกนั
หน้ำงำน เวลำเจอกันหน้ำงำนก็จะยิ่งท ำให้รู้สึกว่ำเรำสนิทกันมำกขึน้ด้วยค่ะ ... (นิค, สมัภำษณ์, 
23 กรกฎำคม 2558) 
 ... ส่วนมำกรู้จักจำกท่ีเรียนค่ะ ทัง้ท่ีโรงเรียนแล้วก็ท่ีเรียนพิเศษ ท ำนองว่ำถ้ำเห็นเขำฟัง
เพลงเกำหลีอยูก็่จะมีไปถำมบ้ำงวำ่ชอบวงไหน ถ้ำชอบ Beast เหมือนกนัก็มีเร่ืองให้คยุตอ่เยอะแยะ
เลยละ่คะ่ สว่นใหญ่ก็จะขอแลกทวิตเอำไว้ตดิตอ่กนัคะ่ ... (แพรว, สมัภำษณ์, 2 สิงหำคม 2558) 
 กำรสร้ำงปฏิสมัพนัธ์ระหว่ำงกนัของแฟนคลบั มกัท ำกำรส่ือสำรผ่ำนทำงส่ือออนไลน์ และ
ส่ือกิจกรรม โดยมีควำมเช่ือมโยงระหว่ำงพืน้ท่ีเสมือนจริงกบัพืน้ท่ีจริงอยู่ บำงกรณีเร่ิมรู้จกักนัผ่ำน
ส่ือออนไลน์ และเม่ือมีกิจกรรมอย่ำงงำนคอนเสิร์ตหรืองำนพบปะสงัสรรค์ระหว่ำงศิลปินและแฟน
คลบัขึน้จงึจะได้พบกนัในโลกแห่งควำมจริง หรือบำงกรณีรู้จกักนัในขณะท ำกิจกรรมร่วมกนัในงำน
คอนเสิร์ตหรืองำนพบปะสงัสรรค์ แล้วมีกำรแลกเปล่ียนช่องทำงกำรส่ือสำรตำ่งๆไว้ อยำ่งเชน่ เบอร์
โทรศพัท์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หลงัจำกนัน้จงึสำนตอ่ควำมสมัพนัธ์ของกนัและกนัให้เหนียวแน่นยิ่งขึน้ 
จนกลำยเป็นรำกฐำนให้กบัเครือขำ่ยของตนเอง 



73 

 

 ในส่วนของกำรปฏิสมัพนัธ์กับแอดมินนัน้ สมำชิกแฟนคลบัส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ำไปทกัทำย
หรือคยุด้วยโดยตรง แตจ่ะใช้วิธีกำรรีทวีตข้อควำมหรือรูปภำพท่ีแอดมินแบง่ปันเอำไว้ในกำรส่ือสำร
กับแอดมินซึ่งเป็นกำรส่ือสำรทำงอ้อมท่ีบอกให้รู้ว่ำผู้ ติดตำมสนใจกำรส่ือสำรนัน้ๆ  และผู้ ให้
สมัภำษณ์ส่วนใหญ่ยงับอกในท ำนองเดียวกันอีกว่ำ “แม้ไม่ค่อยได้พูดคยุกับแอดมิน แต่ในช่วงท่ี
เคยพดูคยุนัน้ แอดมินจะโต้ตอบกลบัมำด้วยค ำพดูท่ีสภุำพและเป็นกนัเอง น่ำรักและมีอธัยำศยัดี ” 
อีกทัง้ยงัมีผู้ ให้สมัภำษณ์บำงรำยกล่ำวว่ำ ชอบเวลำท่ีแอดมินแต่ละบ้ำนคยุหยอกล้อกันในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัศิลปิน ดสูนกุและน่ำรัก จนท ำให้อยำกมีส่วนร่วมในบทสนทนำเหล่ำนัน้ด้วย และจำกกำร
สงัเกตกำรณ์ผู้ วิจยัพบว่ำ มีสมำชิกผู้ติดตำมบำงคนมีกำรส่ือสำรกับแอดมิน ทัง้กำรถำมค ำถำม 
หรือกำรพดูคยุกบัแอดมินหลงัจำกท่ีแอดมินทกัทำย กำรพดูคยุนัน้มีทัง้กำรพดูคยุอย่ำงสภุำพและดู
เป็นทำงกำร รวมทัง้กำรพดูคยุหยอกล้อและเป็นกนัเองของทัง้ผู้สง่สำรและผู้ รับสำร 
 ... ก็มีคยุกบัแอดมินบ้ำงนะคะแตก็่ไมไ่ด้บอ่ยมำก แล้วก็ไมไ่ด้คยุไปเร่ือยๆนะคะ สว่นมำกก็
จะคยุหรือถำมในสิ่งท่ีเรำไม่รู้แล้วสงสยั ถำมไปเขำก็ตอบกลบัมำดีทุกครัง้ทุกบ้ำนเลยค่ะ เต็มใจ
ตอบแล้วก็ให้ค ำแนะน ำดีคะ่ ... (โม, สมัภำษณ์, 16 สิงหำคม 2558) 
 ... เคยคยุบ้ำงค่ะ ส่วนมำกแอดมินก็อธัยำศยัดีนะคะ คยุเล่นได้บ้ำงปกติ แต่ส่วนมำกไม่
ค่อยได้คุยสักเท่ำไหร่หรอกค่ะ เน้นบ่นหรือคุยกับแฟนคลับด้วยกันแทนมำกกว่ำ ... (แพรวำ, 
สมัภำษณ์, 10 สิงหำคม 2558) 
 ... คยุกบัแอดมินไม่คอ่ยบอ่ยคะ่ ปกติจะแค่ติดตำมอ่ำนข่ำวสำรมำกกวำ่ ค ำพดูค ำจำก็ถือ
วำ่โอเค สภุำพดี แล้วก็คยุเป็นกนัเองๆด้วยคะ่ ... (ตอง, สมัภำษณ์, 11 สิงหำคม 2558) 
 ... แอดมินบ้ำนท่ีติดตำมอยู่ตอนนีก็้น่ำรักดีนะคะ คยุตลก แตก็่มีควำมเป็นผู้ใหญ่ ถึงแม้ว่ำ
เรำจะไมไ่ด้ตำมเขำเป็นกิจจะลกัษณะก็ตำม ... (เมน่ี, สมัภำษณ์, 2 สิงหำคม 2558) 
 โดยรวมแล้ว ผู้ ให้สมัภำษณ์ในกลุ่มของแฟนคลับจำกทัง้ 6 วง ให้ค ำตอบไปในแนวทำง
เดียวกนัว่ำ ไม่คอ่ยได้พูดคยุกับแอดมินแบบกิจจะลกัษณะมำกนกั แตมี่กำรสงัเกตพฤติกรรมกำร
ส่ือสำรของแอดมินกับผู้ อ่ืนอยู่เป็นครัง้ครำว รวมทัง้มีพฤติกรรมอ่ืนๆท่ีบ่งบอกให้แอดมินรับรู้ว่ำ
สมำชิกผู้ตดิตำมได้ให้ควำมสนใจข้อมลูขำ่วสำรท่ีแบง่ปัน ซึง่สงัเกตได้จำกกำรรีทวีตและกำรพูดถึง
เร่ืองรำวนัน้ๆ นบัวำ่เป็นวิธีกำรส่ือสำรของสมำชิกโดยรวมท่ีมีตอ่แอดมินหรือผู้สง่สำร 
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4.2.3  วิธีการส่ือสารภายในกลุ่มสมาชิกแฟนคลับเพ่ือการธ ารงอยู่ของเครือข่าย 
 กำรธ ำรงอยู่ของเครือข่ำยแฟนคลบันัน้ เป็นผลสืบเน่ืองมำจำกควำมสมัพนัธ์ของสมำชิก
ภำยในเครือข่ำยโดยใช้กำรส่ือสำรเป็นจดุเช่ือมโยงควำมสมัพนัธ์ผ่ำนทำงช่องทำงกำรส่ือสำรตำ่งๆ 
ทัง้ส่ือสงัคมออนไลน์และส่ือกิจกรรมรวมไปถึงตวัศิลปินด้วย ท ำให้สำมำรถแบง่วิธีกำรส่ือสำรของ
กลุม่แฟนคลบัได้เป็น 2 แบบ ดงัตอ่ไปนี ้
  4.2.3.1  ในขณะท่ีศลิปินยงัคงด ำเนินกิจกรรมตำ่งๆ 
   ชว่งเวลำท่ีศลิปินมีกำรท ำกิจกรรม เชน่ กำรเดบวิต์ กำรโปรโมทเพลงใหม่ 
กำรออกรำยกำรโทรทศัน์หรือวิทย ุกำรเดนิทำงไปจดัคอนเสิร์ตทัง้ในเกำหลีและตำ่งประเทศ กำรจดั
งำนแจกลำยเซ็น (แฟนไซน์)  เป็นต้น เป็นช่วงเวลำท่ีมีกำรไหลเวียนของรูปภำพและข่ำวสำรของ
ศิลปินมำกท่ีสุด ซึ่งเกิดขึน้อย่ำงต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ มีผลให้สมำชิกภำยในกลุ่มแฟนคลบัเกิด
กำรสำนสมัพนัธ์และเกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่ำงกันอย่ำงต่อเน่ือง โดยมีศิลปินท่ีติดตำมเป็นประเด็น
หลกัส ำหรับกำรสนทนำในแตล่ะครัง้ 
 ... ส่วนใหญ่จะติดตำมข่ำวและรูปจำกทัง้บ้ำนเบสแล้วก็แฟนคลบัธรรมดำๆท่ีเขำอพัเดท
เร็วๆและบอ่ยๆคะ่ ชว่งก่อนคมัแบค็ก็จะมีกำรปล่อยรูปปลอ่ยทีเซอร์หรือรูปตวัอย่ำง เรำก็ชอบรีทวีต
แล้วก็บนัทกึเก็บลงเคร่ือง บำงทีก็เอำท่ีเคยบนัทึกไว้ไปคยุกบัเพ่ือนอีกทีด้วยคะ่ ... (ปนู, สมัภำษณ์, 
13 สิงหำคม 2558) 
 ... ปกติจะแชร์ข่ำวผ่ำนทำงเฟซบุ๊ก รีทวีตผ่ำนทำงทวิตเตอร์ และเผยเเพร่ผ่ำนทำงอินสตำ
แกรมอยูแ่ล้วคะ่ ยิ่งชว่งมีคมัแบค็หรือมีแฟนไซน์ท่ีเกำหลี (งำนแจกลำยเซ็น) ก็จะยิ่งรีทวีตเยอะเป็น
พิเศษคะ่ แล้วเรำก็มีไลน์กลุ่มเเฟนคลบัด้วย ก็จะพดูคยุผ่ำนทำงด้ำนนี ้ส่วนใหญ่ก็จะเอำรูปไปแชร์
ในกลุม่แล้วก็พดูคยุแสดงควำมคดิเห็นเก่ียวกบัรูปนัน้คะ่ ... (ออ, สมัภำษณ์, 13 สิงหำคม 2558)  
 .. บำงครัง้เห็นรูปตำมกิจกรรมงำนต่ำงๆท่ีคนเกำหลีถ่ำยมำน่ำรักๆ ก็จะ รีทวีตพร้อมกับ
แท็กไปหำเพ่ือนท่ีชอบคนในรูปคะ่ จะได้ร่วมด้วยชว่ยกนักร๊ีดคะ่ ยิ่งถ้ำชอบหรือเมนคนเดียวกันแล้ว
ก็จะยิ่งคยุกันยืดยำวเลยค่ะ เหมือนคนหวัอกเดียวกัน คยุกันง่ำย ... (ผึง้, สมัภำษณ์ , 4 สิงหำคม 
2558) 
 ... ช่วงท่ีคมัแบ็คจะเป็นช่วงท่ีเรำกบัเพ่ือนได้คยุกนับ่อยท่ีสุดคะ่ เพรำะว่ำต้องเกำะติดข่ำว
มำกๆเลย สมัยนีม้ันมีโหวตตำมรำยกำรเพลงเยอะมำกค่ะ เรำก็อยำกจะให้ศิลปินท่ีเรำตำมได้
รำงวลักบัเขำบ้ำง เพรำะกำรคมัแบ็คในแตล่ะครัง้ก็มีไปออกหลำยรำยกำร โดยเฉพำะพวกรำยกำร
เพลงท่ีมีเกือบทกุวนัของเกำหลีเรำก็ยิ่งติดตำมเลยคะ่ จะมีเวลำดสูดหรือไม่มีเรำก็จะดใูห้ได้เลยคะ่ 
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บำงทีก็เหมือนคนบ้ำเหมือนกันนะคะ แต่ก็สนุกค่ะ ได้คุยแล้วก็แลกเปล่ียนข่ำวกับคนเยอะดี ... 
(แคร์, สมัภำษณ์, 14 สิงหำคม 2558) 
 กำรท่ีศิลปินมีกิจกรรมต่ำงๆทำงส่ือมวลชน มีส่วนท ำให้เกิดควำมเคล่ือนไหวผ่ำนทำงส่ือ
สังคมออนไลน์ของกลุ่มแฟนคลับสูงมำกยิ่งขึน้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่ือสำรระหว่ำงกันเพ่ือแบ่งปัน
ข้อมลูข่ำวสำร หรือกำรส่ือสำรหำกนัเพ่ือร่วมมือกนัลงคะแนนให้กบัศิลปินก็ตำม ล้วนแตท่ ำให้เกิด
กำรสำนสมัพนัธ์ระหวำ่งกนัมำกย่ิงขึน้ ซึง่ประเดน็กำรสนทนำเน้นไปในเนือ้หำท่ีเก่ียวข้องกบัศิลปิน
ท่ีก ำลงัตดิตำมโดยเฉพำะ 
  4.2.3.2  ในขณะท่ีศลิปินหำ่งหำยไปจำกกิจกรรม 
  หลงัจำกจบกำรท ำกิจกรรมของแตล่ะกำรโปรโมทหรือแตล่ะอลับัม้ ศลิปินจะมีช่วง
ท่ีห่ำงหำยไปจำกกำรท ำกิจกรรมข้ำงต้น ซึ่งอำจท ำให้กำรไหลเวียนของข่ำวสำรลดน้อยลงและอำจ
มีผลถึงควำมสัมพันธ์ของสมำชิกแฟนคลับได้ แต่จำกกำรสัมภำษณ์ท ำให้ทรำบว่ำ ช่วงเวลำท่ี
ศลิปินหำ่งหำยจำกกำรท ำกิจกรรมไมไ่ด้ท ำให้ควำมสมัพนัธ์ของแฟนคลบัลดน้อยลง ตรงกนัข้ำมได้
เสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงสมำชิกแฟนคลบัให้มีเพิ่มมำกขึน้ ด้วยกำรสนทนำเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
ศิลปินแบบสนุกสนำน เช่น กำรน ำข้อควำมมำประกอบกับรูปภำพท่ีตลก กำรพูดคุยเก่ียวกับ
ช่วงเวลำเก่ำๆท่ีเคยมีร่วมกันกับศิลปินและเพ่ือนๆ นอกจำกนีย้ังมีประเด็นในกำรสนทนำท่ี
นอกเหนือจำกเร่ืองของศิลปินท่ีติดตำมอีกเช่นกนั เป็นกำรสร้ำงประเด็นกำรสนทนำท่ีเก่ียวข้องกับ
กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันและเร่ืองทั่วไป แม้บำงครัง้ขำดกำรติดต่อระหว่ำงกันเป็นระยะเวลำ
ยำวนำน แตเ่ม่ือต้องกำรควำมชว่ยเหลือ ก็พร้อมให้ควำมชว่ยเหลือแก่กนัด้วยควำมเตม็ใจ  
 ... เป็นคนเล่นโซเชียลบอ่ยคะ่โดยเฉพำะทวิตเตอร์ ปกติจะคยุกบัแฟนคลบัท่ีสนิทกนัเกือบ
ทุกวนัค่ะ แล้วก็ติดตำมข่ำวจำกบ้ำนเบสต่ำงๆท่ีฟอลไว้ เร่ืองท่ีคยุกันก็มีทัง้เร่ืองท่ีเก่ียวกับศิลปิน
และก็เร่ืองทัว่ไปค่ะ บำงครัง้ก็มีนดักันไปเท่ียวหรือไปท ำบุญบ้ำง กับคนท่ีสนิทกันตัง้แต่ช่วงท่ีเร่ิม
ตดิตำมก็ยงัคงสนิทกนัเหมือนเดมิคะ่ แม้วำ่เขำจะติดงำนติดเรียนแล้วไม่คอ่ยได้เลน่โซเชียล แตพ่อ
เขำโพสต์เหมือนว่ำก ำลงัหมดก ำลงัใจ ก็จะเข้ำไปตอบกลบัเพ่ือให้ก ำลงัใจเขำคะ่ หรือถ้ำเขำมีเร่ือง
ท่ีน่ำยินดีเรำก็เข้ำไปตอบกลบัเพ่ือแสดงควำมยินดีด้วยเหมือนกนั เรำคยุกนัปรึกษำกนัจนเหมือน
เป็นครอบครัวเดียวกนัไปแล้วคะ่ ถ้ำหำกว่ำไม่มีศิลปินให้ติดตำมแล้ว เรำก็คิดว่ำควำมสมัพนัธ์ของ
เรำและเพ่ือนก็ยงัเหมือนเดิมนะคะ ศิลปินก็เป็นเหมือนสิ่งท่ีท ำให้เรำได้รู้จกัเพ่ือนใหม่เพิ่มมำกขึน้
ละ่คะ่ ... (ตำล, สมัภำษณ์, 31 กรกฎำคม 2558) 
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 ... ช่วงท่ีติดตำมศิลปินตอนแรกยงัเรียนอยู่คะ่ แตว่่ำตอนนีเ้รียนจบแล้วและท ำงำนแล้วคะ่ 
เวลำว่ำงก็มีน้อยลง ติดตำมข่ำวได้น้อยลง แตว่่ำเพ่ือนๆพ่ีๆท่ีเคยคยุด้วยตัง้แตส่มยัแรกก็ยงัคยุกัน
อยูน่ะคะ แบบนำนๆคยุกนัที หรือวำ่เวลำเห็นเขำแชร์ข่ำวก็จะเข้ำไปคยุด้วย บำงครัง้พี่เขำก็ทกัแชท
มำชวนไปกินข้ำวด้วยกัน ก็มีโอกำสไปบ้ำง ได้พบเพ่ือนๆของพ่ีเขำด้วย ท ำให้รู้จกัแฟนคลบัท่ีตำม
วงเดียวกนัเพิ่มขึน้อีก นอกจำกกำรคยุหรือนดัเจอกนัแล้ว บำงทีก็มีกำรพดูถึงเร่ืองเก่ำๆหรือเอำรูป
เก่ำๆมำลง มนัก็ท ำให้เป็นประเด็นท่ีคยุกันในกลุ่มขึน้มำอีกครัง้ ส่วนใหญ่ก็จะเน้นดรููปด้วยล่ะคะ่ 
ทัง้เก่ำทัง้ใหม่ ยิ่งช่วงวนัเกิดท่ีเทรนกนัยิ่งครึกครืน้เลยล่ะคะ่ สนกุสนำนกนัมำก ... (กี,้ สมัภำษณ์, 
18 สิงหำคม 2558) 
 ... ตอนท่ีศิลปินไม่มีงำนตำมรำยกำร เรำก็จะเน้นกำรติดตำมรูปกับแอคเคำท์ส่วนตวัของ
ศลิปินแทนคะ่ มนัก็เห็นเร่ือยๆ ท ำให้เรำรู้ควำมเคล่ือนไหวของพวกเขำ บำงชว่งก็มีเหมือนกนันะคะ
ท่ีศิลปินหำยไปเลย แตพ่อออกมำลงรูปหรือโพสต์ข้อควำมเรำก็จะร ำพึงร ำพนัพดูคยุกบัเพ่ือนๆใน
กลุ่มเก่ียวกับสิ่งท่ีศิลปินโพสต์ ในบำงครัง้ก็เห็นแอดมินเอำพวกแฟนแอคมำลง มนัก็ยิ่งท ำให้เรำ
รู้จักตัวตนของศิลปินมำกขึน้ พอรู้จักแล้วก็ยิ่งรักและอยำกสนับสนุนต่อไปเร่ือยๆค่ะ ... (บูม, 
สมัภำษณ์, 22 สิงหำคม 2558) 

จำกบทสมัภำษณ์ท ำให้เห็นถึงลกัษณะของควำมสมัพนัธ์และกำรสำนสมัพนัธ์ของสมำชิก
ภำยในเครือข่ำยของกลุ่มแฟนคลบัเกำหลี ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์และส่ือสำรกันทัง้ในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
กับศิลปินท่ีติดตำมและประเด็นท่ีนอกเหนือไปจำกเร่ืองของศิลปิน ซึ่งสิ่งเหล่ำนีก้่อให้เ กิดกำร
ด ำเนินควำมสัมพันธ์ได้อย่ำงยำวนำน มีผลให้เกิดกำรด ำรงอยู่ของเครือข่ำยได้ในระยะเวลำท่ี
ยำวนำนเชน่กนั 
 



บทที่ 5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง “วิธีการส่ือสารและการธ ารงอยู่ของกลุ่มแฟนคลับศิลปินนักร้องกลุ่มจาก
ประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาวิธีการส่ือสารท่ีแอดมินกลุ่มแฟนคลบั
ศิลปินนกัร้องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย ใช้ในการสร้างเครือข่ายและการธ ารงอยู่
ของเครือข่าย ตลอดจนศึกษาวิธีการส่ือสารภายในกลุ่มของแฟนคลับศิลปินนักร้องกลุ่มจาก
ประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการ
สมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ รวมทัง้ใช้วิธีการสงัเกตอย่างมีส่วนร่วม ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้
ในการศึกษานัน้ แบ่งเป็นการสมัภาษณ์จากผู้น ากลุ่มและแฟนคลบั จากศิลปิน 6 วง วงละ 5 คน 
แบง่เป็นผู้น า 1 คน และแฟนคลบั 4 คน รวมจ านวนทัง้สิน้ 30 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการสร้างแนวค าถามแบบ
ปลายเปิดเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่ม
ตวัอย่าง นอกจากนีผู้้วิจยัยงัได้เก็บข้อมลูจากการสงัเกตอย่างมีส่วนร่วม โดยเป็นการสงัเกตความ
เคล่ือนไหวของข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน น่าเช่ือถือมากท่ีสดุ และน ามา
วิเคราะห์ข้อมลูในเชิงพรรณนา 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1  ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับวิธีการส่ือสารที่ แอดมินกลุ่มแฟนคลับศิลปิน
นักร้องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย ใช้ในการสร้างเครือข่ายและการธ ารง
อยู่ของเครือข่าย 
 
 จากผลการศึกษาวิจัยข้างต้นสะท้อนให้เห็นภาพรวมของการส่ือสาร โดยพบว่า  วิธีการ
ส่ือสารท่ีแอดมินกลุ่มแฟนคลบัศิลปินนกัร้องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย ใช้ในการ
สร้างเครือข่ายนัน้ เป็นลกัษณะการส่ือสารโดยอาศยัช่องทางติดตอ่ส่ือสารผ่านทางส่ืออินเทอร์เน็ต
เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มีการใช้ประโยชน์จากส่ือใหม่บนพืน้ท่ีสาธารณะในโลกออนไลน์ โดย
อาศยัพืน้ท่ีบนอินเทอร์เน็ตและพืน้ท่ีชมุชนเสมือนในการส่ือสารข่าวสาร โดยกระบวนการของการ
ส่ือสารนัน้มีการถ่ายทอดไปยงัผู้ รับสารท่ีมีจ านวนมาก ซึ่งสามารถโต้ตอบได้ในทนัที และน าไปสู่
การรับรู้ของระบบการรับรู้ของมนษุย์ก่อให้เกิดประสิทธิผลของการส่ือสารท่ีดียิ่งขึน้ นอกจากนีย้งัมี
การเร่ิมต้นการสร้างปฏิสมัพนัธ์ของการส่ือสารซึ่งกนัและกนัระหว่างผู้ รับสารและผู้ส่งสาร โดยการ
น าพาข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่งหรือสู่กลุ่มบุคคล โดยท่ีผู้ส่งสารสามารถแลกเปล่ียน
สารกับผู้ รับสารได้โดยตรง และยงัพบว่าวิธีการส่ือสารท่ีแอดมินกลุ่มแฟนคลบัศิลปินนกัร้องกลุ่ม
จากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทยใช้เพ่ือการธ ารงอยูข่องเครือขา่ยนัน้ เป็นลกัษณะการส่ือสารท่ี
สานตอ่ความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงเครือขา่ยด้วยส่ือกิจกรรมและส่ือเฉพาะกิจ โดยยดึศลิปินนักร้อง
ท่ีตดิตามเป็นสิ่งดงึดดูและจงูใจในการร่วมกิจกรรมตา่งๆ เป็นการแบง่ปันและการสง่ตอ่เนือ้หาของ
การส่ือสารให้แก่กันระหว่างผู้ รับสารและผู้ ส่งสาร โดยผู้ ส่งสารหรือในท่ีนีคื้อแอดมินท าหน้าท่ี
เปรียบเสมือนจดุศนูย์กลาง เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการส่ือสารผ่านช่องทางการส่ือสารด้วยการ
ส่งผ่านทางตวัอกัษรและรูปภาพให้แก่ผู้ รับสารหรือกลุ่มแฟนคลบัได้ติดตามและรับรู้ข่าวสารอย่าง
ต่อเน่ือง โดยการติดต่อส่ือสารเพ่ือการธ ารงอยู่ของเครือข่ายนัน้ มีส่ือสารท่ีอาศัยพืน้ท่ีบน
อินเทอร์เน็ตและพืน้ท่ีชมุชนเสมือนจริงในการส่ือสารขา่วสารตา่งๆเพื่อเข้าถึงกลุม่เป้าหมายเชน่กนั 

ผลจากการสัมภาษณ์แอดมินร่วมกับการสังเกตท าให้สามารถกล่าวได้ว่า แอดมิน  คือ
บคุคลหนึ่งท่ีมีความกระตือรือร้นและใฝ่ใจรักใคร่ศิลปิน โดยมีการเลือกใช้ส่ือแบบเฉพาะท่ีตนเอง
สนใจอยา่งมาก และมีการเปิดรับหรือแสวงหาข้อมลูข่าวสารท่ีสนใจอย่างกระตือรือร้น โดยการแบง่
เวลาให้กบัสิ่งท่ีตนเองสนใจด้วยความเต็มใจ พร้อมทัง้ใช้ความสามารถในการส่ือสารเพ่ือแบ่งปัน
หรือเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารตา่งๆให้กบัสมาชิกภายในกลุม่ ซึง่สอดคล้องกบัวิธีการแบง่ประเภทแฟน
ของนกัวิชาการกลุม่หนึง่ท่ีช่ือวา่ Abercrombie และ Longhurst (1998 อ้างถึงใน กาญจนา     แก้ว
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เทพ, 2555) ท่ีใช้เกณฑ์ 3 เกณฑ์ในการแบ่งประเภท คือ ลักษณะของความสนใจ (Interest) 
ลกัษณะการใช้ส่ือ (Media use) และลกัษณะการรวมกลุม่ (Grouping)  

การสานต่อความสัมพันธ์ของแอดมินในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งได้ท าให้เกิดความสนิท
สนมและผูกพนักับสมาชิกแฟนคลับคนอ่ืนๆได้ง่าย เพราะสามารถเข้าถึงและมีความเป็นกันเอง
ระหว่างกัน ท าให้ลกัษณะของความสมัพันธ์เป็นมากกว่าคนท่ีรู้จกักัน ยิ่งนานวนัก็ยิ่งผูกพนัและ
เปล่ียนความสมัพนัธ์ให้กลายเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั โดยมีครอบครัวใหม่ท่ีช่ือว่า 
แฟนคลบั ซึง่สปุรีดา ชอ่ล าใย (2549) ได้กลา่วถึงกระบวนการท่ีท าให้เกิดขึน้ของกลุ่มแฟนคลบั คือ 
ระยะการก่อตวั ท่ีแอดมินเร่ิมตดิตามศลิปินแบบปัจเจกบคุคล หลงัจากนัน้จงึมีการใช้การส่ือสารใน
รูปแบบตา่งๆเพ่ือให้แฟนคลบัท่ีเป็นปัจเจกบคุคลเข้ามารวมตวักนัเป็นกลุม่ด้วยการส่ือสารผ่านช่อง
ทางการส่ือสารต่างๆ ระยะการท าหน้าท่ี แอดมินท าหน้าท่ีเป็นกระบอกเสียงท่ีส่งต่อและแบ่งปัน
ข่าวสารให้แก่สมาชิกแฟนคลบัท่ีติดตาม พร้อมกบัการสอดแทรกความเป็นตนเองเข้าไปเม่ือมีการ
สนทนาโต้ตอบกบัสมาชิก ท าให้สมาชิกรู้สกึถึงความเป็นกนัเอง กล้าพดูกล้าคยุกนัในประเดน็ตา่งๆ
ท่ีไมไ่ด้เฉพาะเจาะจงถึงแคเ่ร่ืองของศิลปินเทา่นัน้ ท าให้เกิดการสานสมัพนัธ์และกลายเป็นรากฐาน
ท่ีมั่นคงให้กับสมาชิกคนอ่ืนๆภายในเครือข่าย ก่อให้เกิดระยะการธ ารงรักษาท่ีเครือข่ ายสามาร
ด ารงอยูไ่ด้ยาวนานและมีเสถียรภาพ 

ดงันัน้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวิธีการส่ือสารท่ีแอดมินกลุ่มแฟนคลับศิลปินนักร้องกลุ่ม
จากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย ใช้ในการสร้างเครือข่ายและการธ ารงอยู่ของเครือข่ายนัน้มี
การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตหรือจากพืน้ท่ีในโลกออนไลน์เพ่ือการส่ือสาร ซึง่สามารถท าให้เกิด
เป็นชุมชนในพืน้ท่ีเสมือนจริง รวมไปถึงตวัตนของแต่ละบุคคลในการด าเนินชีวิต และสามารถ
เช่ือมโยงตัวตนในพืน้ท่ีเสมือนกับพืน้ท่ีจริงได้โดยผ่านส่ือต่างๆ โดยเฉพาะส่ือกิจกรรม ท าให้
ความสมัพนัธ์ระหว่างแอดมินและแฟนคลบัมีการสานสมัพนัธ์ และเพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ของกนั
และกันอย่างยั่งยืน ท าให้เกิดความผูกพันและกลายเป็นรากฐานท่ีมั่นคงให้กับสมาชิกคนอ่ืนๆ
ภายในเครือข่าย ก่อให้เกิดระยะการธ ารงรักษาท่ีเครือข่ายสามารด ารงอยู่ได้ยาวนานและมี
เสถียรภาพ 
 
 5.1.2  ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับวิธีการส่ือสารภายในกลุ่มของแฟนคลับศิลปิน
นักร้องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย 
  
 จากผลการศึกษาวิจัยข้างต้นสะท้อนให้เห็นภาพรวมของการส่ือสาร โดยพบว่า  วิธีการ
ส่ือสารของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินนกัร้องจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทยจดัเป็นลกัษณะการ



80 
 

ส่ือสารชมุชนในฐานะพืน้ท่ีชมุชนเสมือนจริง โดยเป็นลกัษณะของการเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารท่ี
สอดรับกบัรูปแบบการส่ือสารในยคุเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั ท่ีสามารถส่ือสารระหว่างกัน
ได้ทัง้ในพืน้ท่ีเดียวกันและต่างพืน้ท่ี อีกทัง้ยังก่อให้เกิดการส่ือสารร่วมกันและโยงใยความเป็น
เครือข่ายของการส่ือสารของกลุ่มแฟนคลบั การส่ือสารดงักล่าวนบัว่าเป็นการสร้างพืน้ท่ีให้แก่กลุม่
คนท่ีมีความช่ืนชอบเหมือนกันหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างพืน้ท่ีเสมือนส าหรับกลุ่มคนพวก
เดียวกนัเพ่ือการแลกเปล่ียนขา่วสารและเป็นการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

 อีกทัง้วิธีการส่ือสารของแฟนคลบัศิลปินเกาหลีใต้ในประเทศไทยข้างต้นนัน้ ยงัสะท้อนให้
เห็นวา่ อิทธิพลของการส่ือสารมีความส าคญัในการสร้างกลุม่และเครือข่าย ซึง่จากกรณีศกึษานีจ้ะ
เห็นได้วา่ การส่ือสารภายในกลุม่และระหวา่งกลุม่แฟนดอมจ าเป็นต้องอาศยัวิธีการส่ือสารและการ
มีผู้น าทางความคิดหรือแอดมินท่ีมีความสามารถด้านการส่ือสารและสามารถใช้ประโยชน์จาก
พืน้ท่ีออนไลน์เพ่ือการสร้างและขยายเครือขา่ยไปสูก่ลุม่อ่ืนๆ ได้ เม่ือการส่ือสารภายในกลุม่มีความ
เข้มแข็งและเป็นท่ียอมรับของกลุ่มคนอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีชุมชนเสมือนจริง ย่ิงส่งผลให้กลุ่มแฟนคลบั
ศิลปินเกาหลีใต้ดงักล่าวสามารถธ ารงอยู่และสามารถสานต่อเจตนารมณ์ของกลุ่มแฟนคลับด้วย
การเสริมสร้างความสมัพนัธ์ของเครือข่ายให้มีความเหนียวแนน่และยืนยาวได้ 

 
5.2  อภปิรายผล 
 
 จากการศกึษาวิจยัในเร่ืองของแฟนคลบั ท าให้ทราบวา่แฟนคลบัเกาหลีนัน้เป็นสิ่งท่ีถกูมอง
เป็นภาพรวม ท่ีหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบศิลปินนักร้องจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งใน
ความเป็นจริงสามารถแยกย่อยเป็นแฟนดอมตามกลุ่มศิลปินนกัร้องตา่งๆ โดยมกัมีช่ือเรียกเฉพาะ
แฟนดอมหนึ่งๆ เพ่ือบ่งบอกถึงการเป็นสมาชิกแฟนคลบัท่ีติดตามวงใดวงหนึ่งอยู่ ซึ่งหากจ าแนก
แฟนตามเพศ ภายในแฟนดอมจะประกอบไปด้วย แฟนคลบัท่ีเป็นผู้ชาย (แฟนบอย) และแฟนคลบั
ท่ีเป็นผู้หญิง (แฟนเกิร์ล) แตเ่น่ืองจากมีแฟนคลบัท่ีเป็นผู้หญิงจ านวนมาก จงึไมมี่ใครเรียกตวัเองว่า 
แฟนเกิร์ล ในทางกลบักนั แฟนคลบัท่ีเป็นผู้ ชายมีจ านวนน้อย หรือบางแฟนดอมอาจไมมี่แฟนคลบั
ท่ีเป็นผู้ชายเลย จึงเป็นสิ่งท่ีท าให้ผู้หญิงเรียกแฟนคลบัท่ีเป็นผู้ชายว่า แฟนบอย หากจ าแนกแฟน
ตามหน้าท่ี ภายในแฟนดอมจะประกอบไปด้วย แอดมิน และสมาชิกแฟนคลบั หากจ าแนกตาม
ลกัษณะของแฟน ภายในแฟนดอมจะประกอบไปด้วย แฟนแบบปัจเจกบคุคล และแฟนแบบกลุ่ม 
ตามแนวคิดเร่ืองแฟน ซึ่งส าหรับงานวิจยัชิน้นีส้นในแฟนแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นสิ่งแน่นอนว่ามีการท า
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หน้าท่ีของแฟนตามท่ีจ าแนกไปข้างต้น ผู้ วิจยัจึงแบ่งประเด็นการอภิปรายเก่ียวกับวิธีการส่ือสาร
และการธ ารงอยูข่องกลุม่แฟนคลบัศลิปินนกัร้องกลุม่เกาหลีใต้ในประเทศไทยไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 
5.2.1  การศึกษาเก่ียวกับวิธีการส่ือสาร  
ในท่ีนีผู้้ วิจยัได้ศึกษาทัง้ในด้านของวิธีการส่ือสารท่ีแอดมินใช้ในการสร้างเครือข่าย และ

วิธีการส่ือสารภายในกลุ่มของแฟนคลับศิลปินนักร้องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย 
พบว่า มีความสอดคล้องกบัแนวคิดเก่ียวกับวิธีการส่ือสาร ดงัท่ี Weaver ได้ขยายความนิยามของ
การส่ือสารว่า “การส่ือสารครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่างท่ีจิตใจของคนๆ หนึ่งอาจมีผลต่อ
จิตใจของคนอีกคนหนึ่ง การส่ือสารจึงไม่หมายความแตเ่พียงการเขียนและการพดูเท่านัน้ หากแต่
ยงัรวมไปถึงดนตรี, ภาพ, การแสดง, บลัเล่ต์ และพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษย์อีกด้วย” ซึ่ง
จากค าอธิบายแนวคิดเก่ียวกับวิธีการส่ือสารข้างต้น เม่ือน ามาวิเคราะห์ร่วมกับผลการศึกษา 
สะท้อนให้เห็นวา่ ทัง้วิธีการส่ือสารของแอดมินและการส่ือสารภายในกลุม่แฟนคลบันัน้ ล้วนแตเ่ป็น
ลกัษณะการส่ือสารท่ีมีการสร้างปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมไม่เพียงแต่การใช้วจันะภาษาในการส่ือสาร
ระหว่างกันเท่านัน้ แต่ยังมีการใช้อวัจนภาษาทัง้ท่ีเป็นสัญลักษณ์ ภาษา รูปภาพ ดนตรี รวมถึง
พฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือส่ือความหมาย และท าให้เกิดการรับรู้และตอบสนองร่วมกัน 
ส าหรับในท่ีนีผู้้วิจยัได้วิเคราะห์เก่ียวกบัวิธีการส่ือสารโดยแยกเป็นประเดน็ย่อย ดงันี ้

5.2.1.1  ประเภทของการส่ือสาร 
1)  การส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) ทัง้ผู้ส่ง

สารและผู้ รับสารสามารถติดต่อแลกเปล่ียนกันได้โดยตรง  ในขณะท่ีมีส่ือสารเกิดขึน้จะมีเพียงหนึ่ง
คนท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผู้สง่สาร สว่นคนอ่ืนๆจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ รับสาร ซึง่ในการวิจยัครัง้นี ้แอดมินจะ
ท าหน้าท่ีเป็นผู้ส่งสาร ส่วนสมาชิกแฟนคลบัคนอ่ืนจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ รับสาร หรือสมาชิกแฟนคลบั
คนหนึง่ท าหน้าท่ีเป็นผู้สง่สารและมีแฟนคลบัอีกคนหนึง่หรือจ านวนหนึง่ท าหน้าท่ีเป็นผู้ รับสาร ด้วย
การผ่านส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ โดยท่ีสมาชิกแฟนคลับสามารถโต้ตอบกลับมาเพ่ือ
แลกเปล่ียนสารระหวา่งกนัได้โดยตรง 

  2)  การส่ือสารกลุ่มใหญ่ (Large Group Communication) เป็นการ
ส่ือสารระหว่างคนจ านวนมากซึ่งอยู่ในท่ีเดียวกัน ในท่ีนีห้มายถึงการท่ีสมาชิกแฟนคลบัติดตาม
ช่องทางการส่ือสารท่ีแอดมินใช้เพ่ือการส่ือสาร โดยเน้นการแบ่งปันข้อมลูข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกบั
ศิลปินท่ีติดตาม หรือการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมใดๆเพ่ือให้สมาชิกแฟนคลบัคนอ่ืนๆได้มีสว่นร่วม 
ตวัอย่างเช่น การโพสต์ข้อความอธิบายเก่ียวกับวิธีการซือ้บตัรคอนเสิร์ตผ่านทางเว็บไซต์ให้กับ
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สมาชิกแฟนคลบัได้รับรู้อย่างทัว่ถึง หรือการแปลข้อความและบทสมัภาษณ์ตา่งๆของศิลปินแล้ว
แบง่ปันผา่นทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น โดยมีการตดิตอ่แลกเปล่ียนสารระหว่างกนัน้อย 

5.2.1.2  ประเภทของส่ือ 
1)  ส่ือบุคคล การติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล เน่ืองด้วยแอดมิน หรือ

สมาชิกแฟนคลบัท่ีเป็นผู้ส่งสารสามารถท าหน้าท่ีเป็นส่ือบคุคลได้ คือ ท าหน้าท่ีน าพาข่าวสารจาก
บคุคลหนึง่ไปยงับคุคลหนึง่ โดยท่ีสามารถตดิตอ่แลกเปล่ียนสารกบัผู้ รับสารได้โดยตรง โดยเน้นการ
ใช้การส่ือสารระหว่างบคุคลเป็นหลกั ท าให้ผู้ส่งสารและผู้ รับสารสามารถตอบโต้กนัได้ในทนัที เช่น 
การร่วมท าโปรเจคในคอนเสิร์ตจะมีรายละเอียดเป็นจ านวนมากและหลากหลาย ซึ่งต้องอาศยัส่ือ
บุคคลในการอธิบายหรือการโต้ตอบกับผู้ รับสารโดยตรง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันส าหรับ
การท าโปรเจค 

  2)  ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือท่ีถูกพฒันาขึน้เพ่ือใช้ส าหรับการส่ือสารท่ีสนบัสนนุ
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่โดยเฉพาะ ในท่ีนีมี้การใช้ส่ือใหมแ่ละส่ือกิจกรรมเป็นหลกัเพ่ือท าให้เกิด
การมีส่วนร่วมระหว่างกัน ซึ่งสอดรับกับยุคสมยัในปัจจุบนัท่ีเป็นโลกของยคุดิจิตอล ส่ือเฉพาะกิจ
บนส่ือใหมอ่ยา่งส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุม่แฟนคลบั ได้แก่ การสร้างบญัชีทวิตเตอร์ขึน้มาใหม่เพ่ือ
เป็นช่องทางการส่ือสารระหว่างแอดมินและสมาชิกแฟนคลบัในการไขข้อสงสยัและรวบรวมวิธีการ
ส าหรับร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง และส าหรับส่ือกิจกรรมของกลุ่มแฟนคลับนัน้ มีทัง้งาน
คอนเสิร์ต งานพบปะแฟนคลบัของศิลปิน งานพบปะสงัสรรค์เฉพาะกลุ่มแฟนคลบั การท าโปรเจค
ในคอนเสิร์ตให้กับศิลปิน ซึ่งส่ือกิจกรรมนี ้ต้องอาศยัความร่วมมือของสมาชิกแฟนคลับ เพ่ือให้
กิจกรรมนัน้บรรลจุดุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีวางไว้ 

3)  ส่ือใหม่ ตามท่ี Logan (2010 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และนิคม 
ชยัขนุพล, 2555) กล่าวถึงคณุสมบตัิของส่ือใหม่ไว้ว่า ส่ือใหม่เป็นส่ือท่ีง่ายตอ่การเข้าถึง สามารถ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างตอ่เน่ืองโดยอาศยัความเข้าใจในการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสารสนเทศ และ
เอือ้ต่อการสร้างชุมชนได้ในทุกรูปแบบและทุกกลุ่มเป้าหมาย จากการสมัภาษณ์แอดมินจากทุก
แฟนดอม ปรากฏว่าแอดมินทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากส่ือใหม่บนพืน้ท่ีสาธารณะในโลกออนไลน์ 
สร้างตวัตนของแฟนคลบัในประเทศขึน้มาจนกลายเป็นชมุชนแฟนคลบัในพืน้ท่ีเสมือน โดยอาศยั
อินเทอร์เน็ตในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร ซึ่งข้อมูลข่าวสารท่ีรับส่งนัน้ ประกอบไปด้วย การแนะน า
สมาชิกศิลปินภายในวง ประวตัิส่วนตวัของสมาชิกศิลปินแต่ละคน รูปภาพของศิลปิน คลิปหรือ
วิดีโอจากรายการตา่งๆท่ีศิลปินร่วมรายการ ตารางงานของศิลปิน การแปลข้อความหรือข่าวสารท่ี
เก่ียวข้องกับศิลปิน (Trans) การเล่าเหตุการณ์ความประทับใจเก่ียวกับศิลปิน (Fanacc) การ
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ประชาสมัพนัธ์เพ่ือร่วมท ากิจกรรมให้แก่ศิลปิน (การท าโปรเจค) ซึ่งจุดประสงค์หลักของการท า
หน้าท่ีเหล่านีคื้อ การสนับสนุนศิลปินท่ีตนเองรักและต้องการให้คนอ่ืนๆได้รู้จักด้วยการใช้
ภาษาไทยในการเผยแพร่เนือ้หาสาร 

ปรมะ สตะเวทิน (2531 อ้างถึงใน สรัุชตา ราคา, 2550) ได้กล่าวไว้ว่า ช่องทางการส่ือสาร
นัน้ โดยทัว่ไปแล้วสารท่ีถกูผู้สง่สารถ่ายทอดไปยงัผู้ รับสารจะเข้าไปสูก่ารรับรู้ของระบบการรับรู้ของ
มนษุย์โดยผ่านประสาทสมัผสัทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง  ซึ่งผลการวิจยัได้เป็นไปตามค ากล่าว
ข้างต้น แอดมินมีการใช้ส่ือท่ีหลากหลายเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของการส่ือสารท่ีดียิ่งขึน้ ซึง่แอดมิน
เป็นหนึง่ในส่ือดงักล่าว คือท าหน้าท่ีเป็นส่ือบคุคลท่ีน าพาข่าวสารจากบคุลหนึง่ไปสู่บคุคลหนึ่งหรือ
สูก่ลุม่บคุคล โดยท่ีผู้สง่สารสามารถแลกเปล่ียนสารกบัผู้ รับสารได้โดยตรงในทนัที 

 
5.2.2  ด้านการส่ือสารในฐานะพืน้ท่ีชุมชนเสมือนจริง  
เน่ืองด้วยในงานวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเก่ียวกับวิธีการส่ือสารของกลุ่มแฟนคลบัท่ีใช้ส่ือ

สงัคมออนไลน์เป็นหลกัในการติดต่อส่ือสารระหว่างกัน ซึ่งถือว่าเป็นลกัษณะการส่ือสารชมุชนใน
ฐานะพืน้ท่ีชมุชนเสมือนท่ีเน้นมิติของเทคโนโลยีในการรวมตวักนัและใช้เป็นพืน้ท่ีในการติดตอ่และ
สร้างปฏิสมัพนัธ์กนัมากกว่าการรวมตวัในพืน้ท่ีจริง เน่ืองจากปัจจบุนันีม้ิติทางเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทมากขึน้ ท าให้คนส่วนใหญ่เข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้ง่ายและเกิดการกระจายตวัของกลุ่มคน
มากขึน้ ด้วยเหตุนีผู้้ วิจัยจึงน าผลการศึกษามาวิเคราะห์เก่ียวกับประเด็นของพืน้ท่ีชุมชนเสมือน 
โดยพบวา่ การเกิดปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในอินเทอร์เน็ตนัน้ได้ท าให้เกิดเป็นรูปแบบสงัคมเฉพาะอีก
แบบหนึ่ง ตามท่ี Komito (1998 อ้างถึงใน จตรุวิทย์ ทองเมือง, 2551) ได้เสนอไว้ว่า ชมุชนเสมือน
จริงเป็นสงัคมไซเบอร์ท่ีมีระบบของจารีต กฎเกณฑ์ บรรทดัฐานเฉพาะตวั แตมี่การเปล่ียนแปลงล่ืน
ไหลสูงกว่าชุมชนจริง ซึ่งจากการศึกษาครัง้นีจ้ะเห็นได้ว่า วิธีการส่ือสารในส่ือสังคมออนไลน์มี
ความเป็นอิสระ กล่าวคือ สมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถเป็นได้ทัง้ผู้ รับสารและผู้ส่งสารในเวลา
เดียวกัน ทุกคนสามารถส่งต่อข่าวสารได้อย่างเสรี และข้อมูลข่าวสารก็สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้
รวดเร็วและกว้างขวางกวา่การติดตอ่ส่ือสารในพืน้ท่ีจริง แตอ่ยา่งไรก็ตามแม้วา่การติดตอ่ส่ือสารใน
พืน้ท่ีชุมชนเสมือนจะมีการออกแบบระบบเพ่ือการสร้างปฏิสมัพนัธ์ไว้เป็นอย่างไร แต่ผลของการ
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้อาจจะควบคมุได้ยาก ดงัค าอธิบายของ Blanchard (2004 อ้างถึงใน จตรุวิทย์ 
ทองเมือง, 2551) 
 ส าหรับการส่ือสารในพืน้ท่ีชมุชนเสมือนของกลุ่มแฟนคลบัเกาหลีใต้ในประเทศไทยนัน้ จดั
ว่าชุมชนเสมือนประเภทผสม ตามท่ี Hagel และ  Armstrong (1997 อ้างถึงใน กชพรรณ                
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อปุริกชาติพงษ์, 2552) ได้แบง่ประเภทของชมุชนเสมือนไว้ 4 ประเภท คือ ความสนใจ ชมุชนเพ่ือ
สร้างความสมัพนัธ์ เพ่ือความบนัเทิง และเพ่ือทางธุรกิจ ซึง่จากงานวิจยัครัง้นีเ้ม่ือวิเคราะห์เก่ียวกบั
ประเภทของชมุชนเสมือน พบว่า เป็นลกัษณะของชมุชนท่ีมีความหลากหลาย ทัง้เป็นประเภทของ
ความสนใจ เป็นชุมชนเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ ตลอดจนเพ่ือความบนัเทิง เน่ืองจากการรวมกลุ่ม
แฟนคลบัในลกัษณะดงักล่าวเกิดจากผู้น าความคิดหรือแอดมินเกิดความสนใจและสร้างพืน้ท่ีใน
ส่ือออนไลน์ขึน้ โดยเป็นการรวมกลุ่มของคนท่ีมีความสนใจหรือช่ืนชอบแบบเดียวกันมารวมกลุ่ม
กนั ซึง่เม่ือเกิดเป็นกลุม่ขึน้ยอ่มเกิดการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนั มีการตดิตอ่ส่ือสาร แลกเปล่ียน
ข้อมูล รวมทัง้มีการสนทนาร่วมกันในประเด็นท่ีกว้างขวางไม่เพียงแต่เร่ืองราวของศิลปินเท่านัน้ 
และท่ีส าคญัคือการรวมกลุ่มนัน้มุ่งเน้นเพ่ือความบนัเทิงของสมาชิกในกลุ่ม ด้วยเหตนีุเ้องลกัษณะ
การส่ือสารบนพืน้ท่ีชุมชนเสมือนของกลุ่มแฟนคลบัจึงมิได้มุ่งเน้นเพ่ือด้านใดด้านหนึ่งเท่านัน้แต่
เป็นการผสมผสานลักษณะของชุมชนเสมือนท่ีเกิดจากการสร้างปฏิสัมพันธ์ของแอดมินและ
สมาชิกกลุม่ 
 

5.2.3  ด้านการสร้างเครือข่ายการส่ือสาร 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับกลุ่มและ

เครือข่ายการส่ือสาร ดงัท่ี กาญจนา แก้วเทพ (2549) อธิบายเก่ียวกบัเครือข่ายการส่ือสารว่า “เม่ือ
บุคคลหลายคนเข้ามามีความสัมพันธ์ทางสังคมต่อกัน เส้นสายใยความสัมพันธ์นัน้จะเรียกว่า
เครือข่าย และหากเป็นความสัมพนัธ์ในด้านการส่ือสารจะเรียกว่า เครือข่ายการส่ือสาร ซึ่งเป็น
รูปแบบความสมัพนัธ์ในแนวนอน มีลกัษณะกระจายอ านาจ มีระบบการแบง่งานอยา่งยืดหยุน่” ซึง่
จากค าอธิบายข้างต้น สามารถอธิบายรวมกับผลการศึกษาในครัง้นีไ้ด้ว่า การสร้างเครือข่ายการ
ส่ือสารของกลุ่มแฟนคลับนัน้เกิดขึน้จากผู้ น ากลุ่มสร้างพืน้ท่ีในชุมชนเสมือนขึน้ เพ่ือให้เป็นจุด
ศนูย์กลางของสมาชิกคนอ่ืนๆ ท่ีต้องการเข้ามาตดิตามและร่วมกนัแชร์ประสบการณ์เก่ียวกบัศิลปิน
ท่ีตนช่ืนชอบ โดยลกัษณะการส่ือสารภายในกลุ่มนัน้ สมาชิกทกุคนสามารถท าหน้าท่ีเป็นผู้ส่งสาร
หรือพดูคยุแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสาร และแสดงออกร่วมกนัได้ ท าให้ความสมัพนัธ์ทัง้แอดมินและ
สมาชิกภายในกลุม่เปรียบเสมือนเครือญาต ินอกจากนีเ้ม่ือมีกลุม่แฟนคลบัการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบั
กลุ่มอ่ืนๆ เพิ่มเติมอีกก็ก่อให้เกิดการขยายวงกว้างของการส่ือสารขึน้ เรียกว่า เครือข่ายการส่ือสาร
ของกลุม่แฟนคลบันัน่เอง ซึง่ในท่ีนีผู้้วิจยัได้วิเคราะห์เก่ียวกบัการสร้างเครือข่ายการส่ือสารโดยแยก
เป็นประเดน็ยอ่ย ดงันี ้
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  5.2.3.1  ประเดน็เก่ียวกบัรูปแบบของเครือขา่ยการส่ือสาร 

 พบว่ามีความสอดคล้องกบัค าอธิบายของ เมตตา กฤตวิทย์ และคณะ (อ้างถึงใน
สรัุชตา ราคา, 2550) ท่ีกล่าวถึงประเภทของเครือข่ายการส่ือสารว่าสามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ได้แก่ เครือข่ายการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการและเครือข่ายการส่ือสารแบบเป็นทางการ ซึ่ง
ในปัจจบุนัพบวา่รูปแบบของเครือขา่ยการส่ือสารของกลุม่แฟนคลบัเกาหลีเป็นเครือขา่ยการส่ือสาร
แบบเป็นทางการ เน่ืองจากมีการส่ือสารผา่นช่องทางตา่งๆอย่างตัง้ใจ และมีการก าหนดหน้าท่ีของ
บคุคลภายในกลุ่ม อีกทัง้สมาชิกภายในกลุ่มยงัมีการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนัภายในเครือข่าย
ของตนเองอย่างต่อเน่ือง มีผลให้เกิดการโยงใยเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างกันด้วยการส่ือสาร 
โดยการส่ือสารได้สรรสร้างเครือขา่ยและเครือขา่ยก็มีผลกระทบกบัการส่ือสาร ซึง่ Remond (2001, 
pp.266-267 อ้างถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) ได้อธิบายถึงโครงสร้างของรูปแบบเอาไว้ จากกรณี
การศกึษาในครัง้นี ้สามารถสรุปได้วา่ รูปแบบการส่ือสารของเครือข่ายกลุม่แฟนคลบัศิลปินนกัร้อง
กลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทยนัน้ เป็นเครือข่ายการส่ือสารแบบ All-channel network 
หรือ เครือข่ายการส่ือสารแบบทุกช่องทาง เป็นเครือข่ายการส่ือสารท่ีเอือ้ให้สมาชิกทุกคนมี
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างทั่วถึงได้โดยตรง ซึ่งเครือข่ายในลักษณะนีจ้ะมีการโต้ตอบหรือปฏิกิริยา
ย้อนกลบัของผู้ ส่ือสารสงูท่ีสดุ 

 5.2.3.2  ประเดน็เก่ียวกบักระบวนการท างานของเครือขา่ยการส่ือสาร  
พบว่า มีความสอดคล้องกบัค าอธิบายของ สรัุชตา ราคา (2550) ท่ีอธิบายถึงการ

ท างานของเครือข่ายการส่ือสารว่า “เครือข่ายเป็นวิธีการส่ือสารอย่างหนึ่งท่ีมีความส าคญัส าหรับ
การประสานความร่วมมือ เป็นการท างานด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศยัระหว่างสมาชิกและภาคีร่วมกนั 
โดยมีจุดเร่ิมต้นจากการท างานพืน้ท่ีและประเด็นเล็กๆ แล้วขยายเป็นกระบวนการเครือข่ายท่ี
กว้างขวางออกไป” ซึ่งจากค าอธิบายข้างต้น เม่ือน ามาวิเคราะห์กับผลการศึกษาในครัง้นี ้พบว่า 
วิธีการส่ือสารของแอดมินท่ีใช้ในการสร้างเครือข่ายนัน้มีกระบวนการท างานท่ีสอดคล้องกับ
ค าอธิบายของสรัุชตา ราคา ข้างต้น เน่ืองจากเครือข่ายการส่ือสารของกลุ่มแฟนคลบัเกาหลีใต้ใน
ประเทศไทยเกิดขึน้มาจากการสร้างพืน้ท่ีเล็กๆ บนส่ือสงัคมออนไลน์และมีการน าข่าวสารไปบอก
ต่อกันกับแฟนคลบักลุ่มอ่ืนๆ ส่งผลให้เกิดการขยายเป็นกระบวนการของเครือข่ายการส่ือสารท่ีมี
การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนั ตลอดจนมีการท ากิจกรรมและมีการเคล่ือนไหวทางสงัคม
อย่างสม ่าเสมอจึงท าให้เครือข่ายของกลุ่มแฟนคลบัยงัคงด ารงอยู่ได้และเป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มคนใน
ชมุชนพืน้ท่ีเสมือนมากยิ่งขึน้อีกด้วย 
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   จากลักษณะของกระบวนการท างานของเครือข่ายการส่ือสารข้างต้น 
สะท้อนให้เห็นกระบวนการเกิดขึน้ของกลุม่แฟนคลบัตัง้แตร่ะยะเร่ิมแรกจนถึงระยะของการธ ารงอยู่
ของกลุ่ม ดังท่ี สุปรีดา ช่อล าใย (2549) ได้กล่าวถึงกระบวนการเกิดขึน้ของกลุ่มแฟนคลับท่ี
ประกอบไปด้วย ระยะการก่อตวั ระยะการท าหน้าท่ี และระยะการธ ารงรักษา ซึ่งผลการศกึษาโดย
ภาพรวมแล้ว แสดงให้เห็นว่าการเกิดขึน้ของกลุ่มแฟนคลบัเร่ิมจากปัจเจกบคุคลท่ีพยายามใช้การ
ส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ปัจเจกบุคคลอ่ืนๆ เข้ามารวมตวักันเป็นกลุ่ม โดยมีความช่ืนชอบท่ี
เหมือนกันนัน่คือ ศิลปิน ส าหรับกรณีศึกษาครัง้นี ้จะเน้นช่องทางการส่ือสารผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต 
โดยเฉพาะทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กในการติดตอ่ส่ือสารระหว่างกนั เม่ือเกิดการรวมกลุ่มกนัขึน้ในโลก
ออนไลน์สมาชิกหรือแฟนคลบัในกลุ่มต่างให้ความร่วมมือกันในการท าหน้าท่ีต่างๆ ภายในกลุ่ม
เพ่ือให้กลุม่หรือเครือขา่ยของตนอยูไ่ด้อยา่งยัง่ยืน เชน่ การท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะ 
เป็นต้น และเม่ือการส่ือสารภายในกลุม่มีความมัน่คงและเหน่ียวแนน่ก็จะเร่ิมมีการส่ือสารเพ่ือสาน
สัมพันธ์ไปยังกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไปอีกท่ีมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน จะมีส่วน ช่วยให้
เครือขา่ยมีการด าเนินงานได้อยา่งยัง่ยืน และสามารถด ารงอยูไ่ด้อยา่งยาวนานและมีเสถียรภาพ 
 

5.2.4  ด้านการธ ารงอยู่ของกลุ่มแฟนคลับ  
จากการวิเคราะห์ผลการศกึษา พบว่า วิธีการส่ือสารทัง้ของแอดมินและการส่ือสารภายใน

กลุม่แฟนคลบันัน้สะท้อนให้เห็นลกัษณะของกลุม่ท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นกลุม่ท่ีสามารถด ารงอยู่
ต่อไปได้ เน่ืองจากการส่ือสารถือเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดการรวมกลุ่มและกลุ่มก็จะสามารถ
ด าเนินต่อไปได้ เน่ืองด้วยการส่ือสารมีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน สามารถท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีกลุ่มตัง้ไว้ได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์เก่ียวกับการส่ือสารข้างต้นนัน้ พบว่า มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับกลุ่มและเครือข่ายการส่ือสารในประเด็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีท า ให้กลุ่ม
ด ารงอยู่และด าเนินไปได้ โดยพบว่า สมาชิกท่ีเป็นแฟนคลบัศิลปินเกาหลีใต้ในประเทศไทยนัน้มี
การรวมกลุ่มกันโดยใช้พืน้ท่ีชุมชนเสมือนเพ่ือการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ซึ่งจากท่ี 
Reeves (1970 อ้างถึงใน สปุรีดา ชอ่ล าใย, 2549) ได้กลา่วถึงลกัษณะของกลุม่ท่ีมีประสิทธิภาพไว้
นัน้ สะท้อนให้เห็นวา่ กลุม่แฟนคลบัท่ีมีการสร้างขึน้นัน้ถือเป็นกลุม่ท่ีมีวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ี
ท าได้จริงสอดรับกบัความสามารถและคา่นิยมของทัง้ผู้น าและสมาชิกในกลุ่ม โดยแฟนคลบัทุกคน
ต่างมีความกระตือรือร้นท่ีจะแบ่งปันข้อมูลข่าวสารของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ รวมทัง้มีการจัดท า
กิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งประเด็นส าคญัท่ีจะช่วยให้กลุ่มแฟนคลบัสามารถธ ารง
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อยู่ได้คือ สมาชิกท่ีเป็นแฟนคลับทุกคนจะต้องท าร่วมมือกันในการท ากิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม 
เพ่ือให้กลุม่บรรลเุป้าหมายและรักษาความเป็นกลุม่ไว้ได้ ซึง่จากผลการศกึษาในครัง้นีท้ าให้เห็นว่า
แฟนคลบัตา่งให้ความส าคญักบักลุม่ ถึงแม้วา่ศลิปินท่ีตนช่ืนชอบจะห่างหายจากส่ือมวลชนไปบ้าง 
แต่สมาชิกในกลุ่มทุกคนต่างก็ยังร่วมกันวางแผนและร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือรักษา
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งสมาชิกทกุคนและศลิปิน ซึง่ลกัษณะดงักล่าวถือวา่เป็นลกัษณะของกลุ่ม
ท่ีมีประสิทธิภาพดงัท่ี Reeves ได้อธิบายไว้ข้างต้น 

 
5.2.5  ผลการวิจัยกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
ผลการวิจัยกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสะท้อนให้เห็นว่า วิธีการส่ือสารของแอดมินกับการ

ส่ือสารภายในกลุ่มของแฟนคลบันัน้ มีการเลือกใช้ประโยชน์จากส่ือออนไลน์หรือพืน้ท่ีท่ีเป็นชมุชน
เสมือนจริงในการติดต่อส่ือสารระหว่างกัน อนัมีผลท าให้ข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงกลุ่มแฟน
คลบัท่ีติดตามได้อย่างทัว่ถึงและรวดเร็ว ประกอบกบัผู้น าทางความคิดของกลุ่มหรือแอดมินมีการ
ใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีท าให้แฟนคลับได้เป็นทัง้ผู้ รับสารและผู้ส่งสารในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ 
เป็นการเน้นการส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีสามารถแลกเปล่ียนข่าวสารกันได้โดยตรงผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเม่ือน ามาวิเคราะห์กับงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ด้านการส่ือสารและการธ ารงอยู่
ของกลุ่มแฟนคลับมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุปรีดา ช่อล าใย (2549) ท่ีศึกษาเร่ือง 
“เครือข่ายการส่ือสารและการธ ารงอยู่ของแฟนคลบัธงไชย แมคอินไตย์” เน่ืองจากมีการเลือกใช้
ช่องทางการส่ือสารตา่งๆ เพ่ือสานสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกภายในเครือข่าย ซึ่งงานวิจยัของสปุรีดา 
ช่อล าใย จะเป็นการส่ือสารผ่านส่ือกิจกรรม ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือบุคคล โดยเลือกใช้
ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายมากกว่างานวิจัยครัง้นี ้อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้รูปแบบการ
ส่ือสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ถือว่าเป็นการเลือกใช้ส่ือท่ีสอดรับกบัยคุสมยัในปัจจบุนัได้เป็น
อย่างดี อีกทัง้การใช้ช่องทางการส่ือสารลกัษณะดงักลา่วก็สามารถใช้เป็นพืน้ท่ีเพ่ือการท ากิจกรรม
ร่วมกันของแฟนคลับ ซึ่งการท ากิจกรรมเหล่านัน้ถือเป็นปัจจัยส าคญัท่ีช่วยให้เครือข่ายมีความ
เคล่ือนไหวตลอดเวลาและมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง มีผลให้เครือข่ายสามารถธ ารงอยู่ได้
เชน่เดียวกบัการส่ือสารผา่นชอ่งทางตา่งๆ ดงังานวิจยัข้างต้น 

นอกจากนี ้ผลการวิจยัครัง้นีย้งัมีความสอดคล้องกับงานวิจยัเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือสร้าง
และธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้นิยมแนวดนตรีฮาร์ดคอร์ในประเทศไทย” ของ พัทร์ศรัณย์  
ตนานุประวตัิ (2552) และงานวิจยัเร่ือง “การศึกษาภาพลกัษณ์ของกลุ่มศิลปินนกัร้องเกาหลีใต้
ผา่นส่ือใหมแ่ละพฤติกรรมแฟนคลบั” ของ จตุมิาศ เกลีย้งเกลา (2556) โดยสะท้อนให้เห็นลกัษณะ
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การรวมกลุม่ของแฟนคลบัท่ีเกิดขึน้ในลกัษณะท่ีไมเ่ป็นทางการ และมีการสร้างเครือขา่ยท่ีเพิ่มมาก
ขึน้ผ่านการใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต นอกจากนีจ้ากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องข้างต้นยังมีการน าเสนอ
ภาพลักษณ์ของศิลปินผ่านส่ือออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ กและทวิตเตอร์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
กรณีศึกษาในครัง้นีท่ี้มีการใช้ทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กในการน าเสนอข่าวสารของกลุ่มศิลปินท่ีแฟน
คลับติดตาม อันมีผลท าให้เกิดความช่ืนชอบ เกิดการรวมกลุ่มของแฟนคลับท่ีเพิ่มมากขึน้ ซึ่ง
ลกัษณะการส่ือสารและการสร้างเครือข่ายการส่ือสารข้างต้นนัน้มีผลท าให้เครือข่ายของกลุ่มแฟน
คลบัมีความเหนียวแนน่และสามารถด าเนินตอ่ไปได้ 
 ส าหรับงานวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการส่ือสาร วิธีการรวมกลุ่ม และการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
แฟนคลบัรายการเรียลลิตีโ้ชว์ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศกึษารายการอะคาเดมีแฟนเทเชีย ปี 1-
3” ของ ปภังกร ป่าสิงห์ (2550) สะท้อนให้เห็นมุมมองเก่ียวกับพฤติกรรมการส่ือสารกลุ่มและ
วิธีการรวมกลุ่มท่ีแตกต่างกันออกไปในมุมมองการศึกษาเชิงปริมาณ ส่วนงานวิจัยเร่ือง “การ
ส่ือสารเพ่ือธ ารงรักษาอตัลักษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชนชาวมาเลเซียเชือ้ชาติไทยในรัฐเคดาห์ 
ประเทศมาเลเซีย” ของ ทศันาวดี แก้วสนิท (2552) สะท้อนให้เห็นมมุมองด้านการส่ือสารท่ีเพิ่มเติม
และแตกตา่งกนัออกไปตามบริบทท่ีศกึษา โดยพบวา่ รูปแบบการส่ือสารในมิตเิชิงวฒันธรรมชมุชน
นัน้ ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการส่ือสารแบบปากตอ่ปากเพ่ือเป็นการถ่ายทอดวฒันธรรม มีการส่ือสาร
แบบสองทิศทางและเลือกใช้ส่ือท่ีหลากหลาย ซึ่งในท่ีนีท้ าให้ผู้วิจยัได้เล็งเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ
เก่ียวกบัการส่ือสารเชิงกลยทุธ์ท่ีหากมีการน ามาปรับใช้กับวิธีการส่ือสารภายในกลุ่มแฟนคลับจะ
ช่วยเสริมสร้างความสมัพนัธ์และสร้างอตัลกัษณ์ของกลุ่ม และท าให้เครือข่ายการส่ือสารสามารถ
ธ ารงอยูต่อ่ไปได้ในอนาคต 
 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัการส่ือสารข้างต้น สิ่งท่ีสอดคล้องกนักบักรณีศกึษาในครัง้
นี ้จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารในเครือข่ายใด ล้วนแต่มีการเลือกใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์เพ่ือการให้สอดรับการยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั ตลอดจนสอดรับกับค่านิยม
และวฒันธรรมของกลุ่มเป้าหมาย อีกทัง้การสร้างปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่มและการสร้างเครือข่าย
การส่ือสารท่ีเพิ่มมากขึน้ยงัมีสว่นชว่ยธ ารงรักษาอตัลกัษณ์และท าให้กลุม่สามารถด าเนินตอ่ไปได้ 
 
 
 
 
 



89 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 จากกรณีศกึษาเร่ือง “วิธีการส่ือสารในการสร้างเครือข่ายการส่ือสารและการธ ารงอยู่ของ
กลุ่มแฟนคลับศิลปินนักร้องจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย” ผู้ วิจัยได้มีข้อเสนอแนะและ
ข้อคดิเห็น ดงัตอ่ไปนี ้
 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครัง้นี ้

5.3.1.1  การเปล่ียนช่องทางการส่ือสารจากการส่ือสารผ่านทางเว็บไซด์เป็นการ
ส่ือสารผา่นทางโซเชียลมีเดียนัน้ มีผลให้เกิดการกระจายข้อมลูได้ในเวลาอนัรวดเร็ว อีกทัง้สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของเครือขา่ยแฟนคลบั 

5.3.1.2  การส่ือสารของแฟนคลับเกาหลีในประเทศไทยมีความหลากหลาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองผู้น ากลุ่มหรือแอดมิน ท่ีสร้างพืน้ท่ีชุมชนเสมือนเพ่ือแบ่งปันข้อมูลของ
ศลิปินทัง้วง หรือเฉพาะศลิปินรายบคุคล หรือแม้แตคู่ศ่ลิปินท่ีแฟนคลบัจบัคูใ่ห้ในทางจินตนาการ 

5.3.1.3  การธ ารงอยู่ของเครือข่ายหนึ่งๆ ขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์และการสานต่อ
ความสมัพนัธ์ระหว่างกนัของบคุคลภายในกลุม่ โดยแตล่ะคนจะต้องรับผิดชอบหน้าท่ีและบทบาท
ของตนเอง โดยในท่ีนีผู้้น าทางความคิดหรือแอดมิน ท าหน้าท่ีเป็นผู้ส่งสาร เพ่ือแบง่ปันข้อมลูให้แก่
สมาชิกแฟนคลบั ในขณะเดียวกนั สมาชิกแฟนคลบัท าหน้าท่ีเป็นผู้ รับสารและส่งตอ่ข่าวสาร โดย
ทกุคนล้วนแตท่ าหน้าท่ีเพ่ือสนบัสนนุศลิปินด้วยกนัทัง้สิน้ 

 
5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครัง้ต่อไป 

5.3.2.1  งานวิจัยครัง้ต่อไป ควรเลือกศึกษาวิธีการส่ือสารและการธ ารงอยู่ของ
เครือข่ายให้ครบทุกรูปแบบศิลปินนักร้องจากประเทศเกาหลีใต้ เช่น ศิลปินนักร้องเด่ียว ศิลปิน
นกัร้องกลุ่มหญิง(เกิร์ลกรุ๊ป) และนกัแสดง เพ่ือท่ีจะได้เห็นวิธีการส่ือสารและการธ ารงอยู่ของกลุ่ม
แฟนคลบัได้ครอบคลมุ 

5.3.2.2  งานวิจยัครัง้ตอ่ไป อาจเลือกศกึษาวิธีการส่ือสารจากผู้ ท่ีได้รับความนิยม
ของแตล่ะแฟนดอมซึ่งไม่ได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้น าประจ ากลุ่มแฟนคลบัหรือแอดมิน แตมี่ผู้คนติดตาม
เป็นจ านวนมากเชน่กนั 

5.3.2.3  งานวิจัยครัง้ต่อไป อาจเลือกศึกษาวิธีการส่ือสารและการธ ารงอยู่ของ
เครือข่ายของกลุ่มแฟนคลับใหม่ๆท่ีศิลปินเพิ่งเปิดตัวในประเทศเกาหลีใต้เม่ือไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา 
เน่ืองจากในช่วงปี 2011 ศลิปินนกัร้องกลุม่จากประเทศเกาหลีมีการเปิดตวัเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก 
และมีการเปิดตวัเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ ทัง้จากคา่ยท่ีได้รับความนิยมแล้วและคา่ยท่ีเป็นมือใหม ่จงึเป็น
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สิ่งท่ีน่าสนใจว่า วิธีการส่ือสารและการธ ารงอยู่ของเครือข่ายจะมีลักษณะอย่างไร แตกต่างจาก
ศลิปินนกัร้องกลุม่หน้าเก่าหรือไม่ 

5.3.2.4  งานวิจัยครัง้ต่อไป อาจเลือกศึกษาวิธีการส่ือสารและการธ ารงอยู่ของ
เครือข่ายแฟนคลับผู้ ติดตามศิลปิน ดารา นักร้องในประเทศไทย เพ่ือจะได้เห็นความแตกต่าง
หรือไมแ่ตกตา่งระหวา่งแฟนคลบัท่ีติดตามศลิปินดารานกัร้องตา่งชาติกบัแฟนคลบัท่ีตดิตามศิลปิน
ดารานกัร้องของประเทศไทยเอง 
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