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การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารที่ผ้ นู ากลุม่ แฟนคลับศิลปิ น
นักร้ องกลุม่ จากประเทศเกาหลีใต้ ในประเทศไทย ใช้ ในการสร้ างและการธารงอยู่ของเครื อข่าย รวม
ไปถึงศึกษาวิธีการสื่อสารภายในกลุ่มแฟนคลับ ซึ่งผู้วิจยั ใช้ วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้นา
กลุ่มและแฟนคลับผู้ติดตามจานวน 30 คน จากศิลปิ น 6 วง วงละ 5 คน แบ่งเป็ นแฟนคลับ 4 คน
และผู้นา 1 คน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้นากลุม่ เป็ นผู้สง่ สารให้ กบั แฟนคลับผู้ติดตาม มีการสร้ างปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกัน ผู้นากลุ่มเปรี ยบเสมือนจุดศูนย์กลางของแฟนคลับ มักใช้ การสื่อสารผ่านอินเตอร์ เน็ต
นอกจากนี ้กลุม่ แฟนคลับยังมีการรวมตัวเพื่อทากิจกรรมให้ แก่ศลิ ปิ น แสดงให้ เห็นถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างแฟนคลับในการสร้ างเครื อข่าย ทาให้ เกิดพื ้นที่ชมุ ชนเสมือนโดยถูกเชื่อมความสัมพันธ์ ด้วย
ข่าวสารของศิลปิ นและการมีปฏิสมั พันธ์ กนั อันมีผลให้ ความสัมพั นธ์ ของผู้นาและผู้ติดตามยังคง
ดารงอยู่
แฟนคลับเป็ นผู้รับสารที่ร้ ู จกั ศิลปิ นจากสื่อต่างๆ ทังวิ
้ ทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ต ตลอดจน
กลุ่มเพื่อน จากการศึกษาพบว่า แฟนคลับมักสืบค้ นข้ อมูลของศิลปิ นจากอินเตอร์ เน็ตมากที่สดุ ถือ
เป็ นการใช้ ประโยชน์จากอินเตอร์ เน็ตในการติดตามศิลปิ นและสื่อสารกัน มีการสร้ างปฏิสมั พันธ์ กบั
แฟนคลับที่ติดตามวงเดียวกันด้ วย ก่อให้ เกิดเครื อข่ายแฟนคลับและนาไปสูก่ ารสนทนาในประเด็น
ต่างๆที่กว้ างขึ ้น สะท้ อนให้ เห็นถึงการดารงอยูข่ องเครื อข่ายแฟนคลับในปั จจุบนั
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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
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญ
ในอดี ต ประเทศเกาหลี ใ ต้ เ คยประสบปั ญ หาทางด้ า นเศรษฐกิ จ และเคยเป็ นประเทศ
เกษตรกรรมที่มีความยากจนสูง แต่ในที่สุดได้ ท่มุ เทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริ งจังมาตังแต่
้ ปี
พ.ศ. 2505 ซึ่งเป็ นเวลายาวนานมากว่า 50 ปี แล้ ว เกาหลีใต้ ได้ พฒ
ั นาเศรษฐกิจมาอย่างรวดเร็วจน
ได้ รั บ สมญานามว่า “มหัศ จรรย์ ท างเศรษฐกิ จ แห่ง แม่ น า้ ฮัน ” กลยุท ธ์ ส าคัญ ของการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เช่น นี ้ คื อ การเน้ น การลงทุน และพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ใ นสาขา
อุตสาหกรรมหนักเพื่อการส่งออก ได้ แก่ ยานยนต์ การต่อเรื อ การก่อสร้ าง อุตสาหกรรมเหล็ก เป็ น
ต้ น แม้ รายได้ หลักของเกาหลีใต้ จะยังคงมาจากสินค้ าประเภทอุตสาหกรรมหนักและเทคโนโลยีเพื่อ
การส่งออก แต่ตอ่ มาได้ มีการส่งเสริมทางด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT) และ Creative Economy
ต่างๆ ซึ่งเป็ นการช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายการเผยแพร่ กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี
(Korea Wave) โดยผ่านทางภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และเพลง จนเกิดการแพร่กระจายและได้ รับ
ความนิยมอย่างกว้ างขวางทัว่ เอเชีย (กระทรวงการต่างประเทศ, 2556)
ช่ว งปลายทศวรรษ 1990 กระแสนิ ย มวัฒ นธรรมเกาหลี ไ ด้ เ ริ่ ม เข้ า มาสู่ภูมิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่ มได้ รับกระแสวัฒนธรรมมาจากละครโทรทัศน์และ
เพลง ค่อยๆขยายความนิยมในวงกว้ างมากขึ ้น จนกระทั่ งในปั จจุบนั นี ้มีกระแสความนิยมที่เด่นชัด
มากยิ่งขึ ้น ซึ่งถือเป็ นปรากฏการณ์ที่เหนือความคาดหมายของนักวิชาการและบรรดาสื่อมวลชน
เพราะเป็ นปรากฏการณ์ด้านวัฒนธรรมข้ ามชาติที่ข้ามพ้ นอิทธิ พลทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมของชาติมหาอานาจ เช่น สหรัฐอเมริ กา ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ในช่วงแห่งโลกยุค
ดิจิตอล (วไลลักษณ์ น้ อยพยัคฆ์, ม.ป.ป) จะเห็นได้ ว่าเกาหลีได้ ใช้ วิธีการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่าน
ทางละครโทรทัศน์และเพลง โดยเน้ นความบันเทิงที่ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดวัฒนธรรมในด้ าน
ต่างๆของประเทศตนเอง นอกเหนือจากนี ้มีการส่งเสริ มผลักดันในด้ านบันเทิง จนกลายเป็ นหนึง่ ใน
อุตสาหกรรมการส่ง ออกที่ ทารายได้ ให้ แก่ประเทศเป็ นจ านวนไม่น้อย โดยในปี พ.ศ. 2551 นัน้
สามารถทารายได้ สงู ถึง 8.44 แสนล้ านวอน (หรื อประมาณ 21,100 ล้ านบาท) (Pingbook, 2552)
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และจากข้ อมูลส่วนแบ่งการตลาดอุตสาหกรรมเพลงทัว่ โลกในปี 2553 ประเทศเกาหลีใต้ อยู่จดั อยู่
ในล าดับ ที่ 21 โดยจั ด อั น ดับ ตามมู ล ค่ า การค้ าปลี ก ซึ่ ง ท าเงิ น ได้ ถึ ง 116.9 ล้ านดอลลาร์
(Wikipedia, 2556a)
เมื่อ 10 กว่าปี ก่อน กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลียงั ไม่ได้ มีอิทธิพลมากจนถึงขนาดที่กลาย
เป็ นที่สนใจของบรรดานักวิชาการมากนัก แม้ แต่ในหนังสือสารานุกรม The Oxford History
of World Cinema ฉบับปี 1996 ยังมีการพูดถึงแต่กระแสภาพยนตร์ ที่มาจากประเทศญี่ปนุ่ ไต้ หวัน
ฮ่องกง และจีน อีกทังคนในประเทศเกาหลี
้
เองยังคงรู้ สึกว่าตนเองถูกครอบงาโดยวัฒนธรรมจาก
ต่างชาติมากกว่า จึงเป็ นเรื่ องที่เชื่อได้ ยากว่าวัฒนธรรมของพวกเขาจะกลายเป็ นกระแสนิยมทาง
วัฒนธรรมในประเทศอื่นๆได้
วัฒนธรรมเกาหลีถกู แทรกแซงโดยวัฒนธรรมตะวันตกตังแต่
้ ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
เป็ นต้ นมา และสงครามเกาหลีในช่วงปี ค.ศ. 1945-1980 เกาหลี ได้ สร้ างวัฒนธรรมของตนเอง
ขึ ้นมาใหม่เพื่อปกป้องตนเองจากการถูกครอบงาโดยวัฒนธรรมอเมริกนั ซึง่ วัฒนธรรมใหม่นนได้
ั ้ ให้
ความสาคัญกับการค้ นหาตัวตนที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาติและมรดกทางวัฒนธรรม โดยรัฐบาลเป็ น
ผู้ควบคุมและออกกฎระเบียบ วางรากฐานทางกฎหมาย กองทุนและสถาบันการศึกษา ต่อมา
ในช่วงปี ค.ศ. 1981-1992 รัฐบาลได้ เพิ่มการส่งเสริมทางด้ านศิลปะ ทังที
้ ่เป็ นศิลปะแบบดังเดิ
้ มและ
ที่เป็ นศิลปะร่ วมสมัย พร้ อมทัง้ วางนโยบายแผนหลักทางวัฒนธรรม 10 ปี และเมื่อเข้ าสู่ปี ค.ศ.
1993 รัฐบาลได้ เปลี่ยนบทบาทอีกครัง้ โดยให้ การส่งเสริ มมากกว่าการควบคุม เนื่องจากเห็นว่า
วัฒนธรรมสามารถสร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
ในปี ค.ศ. 1998 รัฐบาลเกาหลีได้ ให้ ความสาคัญกับวัฒนธรรมมากยิ่งขึ ้น ซึ่งเรี ยกโดยรวม
ว่า “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” ประกอบไปด้ วยอุตสาหกรรมย่อย อันได้ แก่ ภาพยนตร์ เพลง วิดีโอ
สิ่งพิมพ์ การกระจายเสียง การออกแบบ ตัวการ์ ตนู ความบันเทิงที่ให้ สาระความรู้ (Edutainment)
และวางวิสยั ทัศน์ทางวัฒนธรรมเข้ าสู่สงั คมดิจิตอล ในปี ค.ศ. 1999 รัฐบาลได้ ออก พ.ร.บ. ส่งเสริม
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม ทาให้ เกิดองค์การมหาชนที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อาทิ
สถาบั น ส่ ง เสริ มและพั ฒ นาเกาหลี เป็ นต้ น นอกจากนี ย้ ั ง มี ศู น ย์ วิ จั ย ทางวั ฒ นธรรม
สถาบันการศึกษาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมอีกด้ วย
กระแสวัฒนธรรมเกาหลีเริ่ มมีการก่อตัวอย่างน้ อยในช่วงปี 1997 โดยเริ่มมาจากละครซีรี่ย์
เรื่ อง ‘What is Love All About?’ ที่ได้ รับกระแสตอบรับอย่างยอดเยี่ยม และขึ ้นติดอันดับละครที่
มีเรตติ ้งดีที่สดุ เป็ นอันดับที่ สองในประวัติศาสตร์ วงการโทรทัศน์จีน นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับการ
เปิ ดเสรี สื่อสารมวลชนและวิกฤตการเงินในเอเชีย กระแสวัฒนธรรมเกาหลีจึงกลายเป็ นที่นิยมมาก
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ขึ ้นในหลายๆประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นประเทศญี่ปนุ่ ไทย หรื อว่าอินโดนีเซีย เนื่องจากนักธุรกิจจานวน
มากเริ่ มมองเห็นช่องทางการลดต้ นทุนด้ วยการซื ้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ และละครเกาหลีที่มีราคาถูก
กว่าภาพยนตร์ หรื อละครจากประเทศญี่ ปนและฮ่
ุ่
องกงกว่าครึ่ง จึงทาให้ มลู ค่าการส่งออกรายการ
โทรทัศน์ เ กาหลี เ พิ่ ม ขึน้ จาก 12.7 ล้ านดอลลาร์ (ประมาณ 420 ล้ านบาท) ในปี 1999 มาเป็ น
150.95 ล้ านดอลลาร์ (ประมาณ 5,000 ล้ านบาท) ในปี 2007
นับตังแต่
้ นนมาวงบอยแบนด์
ั้
และวงเกิร์ลกรุ๊ ปของประเทศเกาหลี จึงเริ่ มได้ รับความนิยม
จากประเทศต่างๆมากขึ ้น ดาราหรื อศิลปิ นเกาหลี เริ่ มสร้ างกระแสการบริ โภคทางวัฒนธรรมขนาด
ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่วา่ จะเป็ นเสื อ้ ผ้ า การแต่งกาย ทรงผม จนกระทัง่ กระแส
การศัลยกรรมเสริ มความงาม ทาให้ ประเทศเกาหลีกลายเป็ นประเทศแรกๆในภูมิภาคเอเชียที่ผ้ คู น
ต่างนึกถึงหากมีการพูดถึงเรื่ องการศัลยกรรมเสริมความงาม ซึง่ มีขา่ วและรายงานบางส่วนกล่าวว่า
ผู้หญิงจีน สิงคโปร์ เวียดนาม หรื อไทย มีการเดินทางเข้ าประเทศเกาหลีเพื่อไปศัลยกรรมใบหน้ า
ตามแบบศิลปิ นหรื อดาราที่ตนเองชื่นชอบ เนื่องมาจากรู ปร่ างหน้ าตาที่ดสู ดใสและน่ารัก รวมทัง้
ความสามารถในการเต้ น นอกจากนี ้ยังมีผ้ คู นอีกจานวนมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่
เดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีและเรี ยนภาษาเกาหลีมากขึ ้น ซึ่งสามารถวัดได้ จากจานวนของผู้ที่
เข้ าทดสอบความรู้ภาษาเกาหลี (TOPIK) ที่เพิ่มขึ ้นจาก 2,692 คน ในปี 1997 มาเป็ น 189,320 คน
ในปี 2009 ขณะที่ธุรกิจการท่องเที่ยวของเกาหลีเริ่มหันมาขายแพ็คเกจทัวร์ ที่ไปตามสถานที่ถ่ายทา
ภาพยนตร์ และละคร (ภาคิน นิมมานนรวงค์, 2557)
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่ได้ รับกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีจากประเทศเกาหลีมา
เป็ นเวลายาวนานเช่นกัน ในช่วงแรกของการได้ รับกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีนนั ้ เนื่องจากบริ บท
ทางสังคมและเทคโนโลยีในสมัยนัน้ จึงทาให้ ผ้ คู นต่างเก็บความชื่นชอบของตนเองไว้ หรื อบางคน
อาจชื่นชอบไปโดยไม่ร้ ูตวั และในช่วงเวลานันยั
้ งไม่มีการแสดงออกที่ชดั เจนจึงยังไม่เกิดการรวมตัว
หรื อการรวมกลุ่มที่ชดั เจนมากนัก แต่เมื่อความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศมีเพิ่มมาก
ขึ ้น ได้ เพิ่มโอกาสและขยายพื ้นที่ในการแสดงออกทางความคิดเห็นของประชาชนให้ มากขึ ้นเช่นกัน
กลุม่ ผู้ชื่นชอบด้ านต่างๆจึงเริ่มแสดงความคิดเห็นออกมากในพื ้นที่ส่วนตัว ดังในปั จจุบนั นี ้ที่เรารู้จกั
และนิยมใช้ คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทาให้ เกิดตัวตนของแต่ละคน จนในที่ สดุ เกิดการรวมตัวผ่าน
ทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างอินเทอร์ เน็ต ซึง่ ถือเป็ นโลกออนไลน์ที่มีผ้ คู นมากหน้ าหลายตาใช้ บริ การ
อยู่เป็ นประจา ไม่ว่าจะเป็ นคนที่อยู่ในพืน้ ที่เดียวกันหรื ออยู่ต่างพืน้ ที่ ก็ตาม ความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศนี ้ ถือเป็ นต้ นกาเนิดของการแสดงออกทางความคิดในด้ านต่างๆของผู้ที่ชื่น
ชอบในสิ่งเดียวกัน จนทาให้ เกิดการรวมตัวกันขึ ้นมาโดยการใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่บนอินเทอร์ เน็ต
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หรื อโลกออนไลน์ ซึ่งเป็ นดัง่ พื ้นที่เสมือนของโลกแห่งความเป็ นจริ ง ในช่วงแรกมีการรวมตัวผ่าน
“เว็บบอร์ ด (Webboard)” ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ที่ทาหน้ าที่ เป็ นกระดานสนทนา กระดานแจ้ งข่าวสาร
ข้ อมูลต่างๆ และมีการแลกเปลี่ยนทางความคิดกันด้ วย ถือได้ วา่ เป็ นช่ องทางการติดต่อสื่อสารที่จดุ
ประกายให้ เกิดการรวมตัวกันโดยผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ต
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้ ผ้ คู นได้ รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ ้น มีการ
เปิ ดกว้ างทางด้ านความรู้มากขึ ้น สาหรับการติดต่อสื่อสารก็เช่นเดียวกันที่มีโอกาสและได้ รับความ
สะดวกสบายเพิ่มมากขึ ้น สิ่งที่สาคัญที่ทาให้ ผ้ คู นได้ รับความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารผ่าน
โลกออนไลน์คือ อินเทอร์ เน็ต ซึง่ มีการรองรับเว็บไซต์มากมายมหาศาลที่อยูใ่ นโลกออนไลน์ หนึง่ ใน
จ านวนนัน้ คือ โซเชี ยลมี เ ดีย (Social media) อันได้ แก่ Facebook, Twitter, Instagram, Weibo,
Line เป็ นต้ น ความสะดวกสบายในการใช้ ง านโซเชี ย ลมี เ ดี ย ท าให้ เ กิ ด การรวมกลุ่ม และการ
ติดต่อสื่อสารที่ง่ายยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความต้ องการรับรู้ข่าวสารสูงย่อมมีการใช้ งานที่
บ่อยครัง้ และมีความถี่มากกว่ากลุ่มคนอื่นๆ นอกเหนือจากการรับรู้ ข่าวสารหรื อสืบค้ นข้ อมูลต่างๆ
ย่อมมีการติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
แฟนคลับ หรื อ กลุ่มแฟนคลับ เป็ นบุคคลหรื อชุมชนหนึ่งที่มีผ้ ทู ี่ความต้ องการรับรู้ข่าวสาร
ในเฉพาะด้ านที่สนใจและต้ องการ ซึง่ ในกลุม่ สามารถแบ่งผู้รับข่าวสารได้ เป็ น 2 ประเภท คือ กลุม่ ที่
มีความต้ องการรับรู้ข่าวสารจากแหล่งที่มาข่าวสารโดยตรงซึง่ ส่วนใหญ่มีที่มาจากต่างประเทศ เช่น
เกาหลี ญี่ปนุ่ จีน เป็ นต้ น ซึ่ง บางคนได้ ทาหน้ าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ กบั สมาชิกแฟนคลับอื่นที่
ติดตามในฐานะผู้นาทางความคิดของกลุ่มแฟนคลับ ส่ วนประเภทที่ 2 คือกลุ่มที่รับข้ อมูลข่าวสาร
ผ่านทางกลุม่ แรก โดยการใช้ ภาษาไทยในการสื่อสารเป็ นหลัก ผู้นาทางความคิดของแฟนคลับสร้ าง
เพจหรื อบัญชีของแอพพลิเคชัน่ หนึง่ ๆขึ ้นมาเพื่อใช้ ในการเผยแพร่ข้อมูล หรื อบางคนใช้ บญ
ั ชีส่วนตัว
ในการเผยแพร่ ข้อมูล ทาหน้ าที่สืบค้ น ติดตามข้ อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆทัง้ ต่างประเทศและใน
ประเทศหลังจากนันจึ
้ งนามาเผยแพร่ รวมทังมี
้ การสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั สมาชิกในกลุ่มแฟนคลับเพื่อ
เสริมสร้ างความสนิทสนม ก่อให้ เกิดสามัคคีและความเป็ นน ้าหนึง่ ใจเดียวกันเพื่อการทากิจกรรมใน
ภายภาคหน้ า ผู้นาทางความคิดของแฟนคลับ มี ทงที
ั ้ ่เป็ นแฟนคลับธรรมดาแต่มีชื่อเสียงหรื อเป็ น
คนดังเฉพาะกลุม่ และแฟนคลับธรรมดาที่รักศิลปิ นด้ วยใจ พร้ อมที่จะสนับสนุนศิลปิ นตังแต่
้ แรกเริ่ ม
ในช่วงเวลาการเปิ ดตัวหรื อ บางคนเริ่ มสนับสนุนหลังจากเปิ ดตัวไปแล้ วก็มี หลังจากนัน้ จึงสร้ าง
ช่องทางการกระจายข่าวสารผ่านสื่อต่างๆให้ กบั บุคคลอื่นต่อไป ซึง่ เราเรี ยกว่า แอดมิน
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ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ได้ คดั เลือกศิลปิ นนักร้ องกลุ่มจากประเทศเกาหลีมาทังหมด
้
6 วง ได้ แก่
SUPER JUNIOR, BIGBANG, F.T. ISLAND, SHINEE, BEAST และ INFINITE ทัง้ 6 วงนี ม้ ี ก าร
เปิ ดตัว (เดบิวต์) ที่เกาหลีในช่วงปี ค.ศ. 2005-2010 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ศิลปิ นนักร้ องกลุ่ม มี การ
เปิ ดตัวอยู่ในจานวนที่ไม่มากจนเกินไป โดยตังแต่
้ ในปี ค.ศ. 2011 มีการเปิ ดตัวศิลปิ นนักร้ องกลุ่ม
หน้ า ใหม่เ พิ่ ม มากขึน้ เป็ นเท่า ตัว ช่ว งเวลาปี ค.ศ. 2005-2010 มี ศิล ปิ นนัก ร้ องกลุ่ม เปิ ดตัว อยู่
ประมาณ 10-30 วง แต่ในปี ค.ศ. 2011 มีศิลปิ นนักร้ องกลุ่มเปิ ดตัวมากถึง 63 วง และในปี ค.ศ.
2012 ยิ่งมีจานวนเพิ่มมากขึน้ ไปอีก (EXO Thailand, 2557) ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงเลือกช่วงเวลาที่ กลุ่ม
ศิลปิ นที่เปิ ดตัวในช่วงปี ค.ศ. 2005-2010 ที่ประสบความสาเร็ จ เป็ นที่ร้ ูจกั โดยทัว่ และมีฐานแฟน
คลับไทยสนับสนุนอยู่เป็ นจานวนมาก โดยสามารถวัดได้ จากการประสบความสาเร็ จจากการจัด
แสดงคอนเสิร์ตหรื อจากกิจกรรมต่างๆที่จดั ขึ ้นภายในประเทศไทยโดยมีศิลปิ นเข้ ามามีส่วนร่วม ซึ่ง
การแสดงที่มีชื่อเสียงและได้ รับความนิยมทุกครัง้ เมื่อมีการจัดการแสดงคือ SUPER SHOW ซึง่ เป็ น
การแสดงของวง SUPER JUNIOR ที่จดั มาแล้ วทังหมด
้
6 ครัง้ ทังในประเทศไทยและทั
้
ว่ เอเชีย
ปั จ จุบัน นี ม้ ี ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ห ลากหลาย ท าให้ ผ้ ูรั บ สารมี สิ ท ธิ์ คัด เลื อ กรั บ ข้ อ มูล
ข่าวสารตามความสนใจมากยิ่งขึ ้น กลุ่มแฟนคลับเกาหลีก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้นา
ทางความคิดหรื อเป็ นเพียงแค่สมาชิกแฟนคลับก็มีสิทธิ์เลือกรับข่าวสารตามความสนใจของตนเอง
อย่างกระตือรื อร้ น หากย้ อนไปประมาณเกือบสิบปี ที่แล้ ว แฟนคลับเริ่ มสร้ างชุมชนขึ ้นมาบนพืน้ ที่
เสมือนจริ งในอินเทอร์ เน็ตด้ วยการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้ อมูลกันทางเว็บบอร์ ด เมื่อเวลา
ผ่านไปโลกยุคดิจิตอลเริ่ มเข้ ามีบทบาทยิ่งขึ ้น ศิลปิ นนักร้ องของประเทศเกาหลีได้ รับค่านิยมในการ
ใช้ แอพลิเคชันต่างๆ โดยเฉพาะทวิตเตอร์ ที่เป็ นแอพลิเคชันและเว็บไซต์ที่มีความเป็ นสากลและใช้
งานง่าย ผู้รับสารและผู้ส่งสารสามารถโต้ ตอบหากันได้ ทนั ที ดังนันจึ
้ งมีผลให้ ชมุ ชนของแฟนคลับ
เคลื่อนย้ ายจากเว็บบอร์ ดมาสู่ทวิตเตอร์ รวมทังในประเทศไทยนิ
้
ยมเล่นเฟซบุ๊กจึงมีผลให้ เกิดช่อง
ทางการสื่อสารผ่านทางเฟซบุ๊กด้ วยเช่นกัน นอกจากศิลปิ นนักร้ องจากของประเทศเกาหลีใต้ มีทวิต
เตอร์ ส่วนตัวแล้ ว ยังมีทวิตเตอร์ ที่เป็ นของต้ นสังกัดศิลปิ นและของรายการเพลงต่างๆอี ก ซึ่งใน
ประเทศเกาหลีนนจะมี
ั้
รายการเพลงประจาวันในทุกสัปดาห์ โดยมีการนับคะแนนเข้ าชาร์ ตเพลง
ประจาสัปดาห์ ซึ่งหนึ่งในวิธีการนับคะแนนนันมาจากการทวี
้
ต ดังนันแฟนคลั
้
บจึงมีบญ
ั ชีทวิตเตอร์
เพื่อใช้ ในการติดต่อกับศิลปิ นโดยตรงและใช้ เพื่อโหวตให้ ศิลปิ นที่ตนเองชื่นชอบได้ รับรางวัลประจา
สัปดาห์
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สาหรับการสร้ างปฏิสัมพันธ์ ของกลุ่มแฟนคลับเกาหลีนี ้ เป็ นการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้ าง
เครื อข่ายความสัมพันธ์ เมื่อเวลาผ่านไปยาวนานความสัมพันธ์เหล่านันอาจลดน้
้
อยลงหรื ออาจเพิ่ม
มากขึ ้น ทางผู้นาทางความคิดของกลุ่มแฟนคลับเกาหลีหรื อแอดมินจะใช้ วิธีการสื่อสารอย่างไร
เพื่อเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ของเครื อข่ายให้ มีความเหนียวแน่นและมีความยืนยาว จากสิ่ งที่กล่าว
มานันเป็
้ นสิ่งที่ผ้ ูวิจยั มีความสนใจศึกษา ซึ่งใช้ วิธีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากกลุ่มเป้าหมายคือแอดมินและสมาชิก แฟนคลับเกาหลี ร่ วมกับการสังเกต และการสืบค้ น
จากเอกสารเพิ่มเติมเพื่อนามาประกอบการวิเคราะห์ของการวิจยั ครัง้ นี ้

1.2 ปั ญหำนำวิจัย
1.2.1 แอดมินกลุม่ แฟนคลับศิลปิ นนักร้ องกลุม่ จากประเทศเกาหลีใต้ ในประเทศไทย มี
วิธีการสื่อสารอย่างไร เพื่อใช้ ในการสร้ างและการธารงอยูข่ องเครื อข่าย
1.2.2 การสื่อสารภายในกลุม่ ของแฟนคลับศิลปิ นนักร้ องกลุม่ จากประเทศเกาหลีใต้ ใน
ประเทศไทย มีวิธีการสื่อสารอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 ศึกษาวิธีการสื่อสารที่แอดมินกลุม่ แฟนคลับศิลปิ นนักร้ องกลุม่ จากประเทศเกาหลี
ใต้ ในประเทศไทย ใช้ ในการสร้ างเครื อข่ายและการธารงอยู่ของเครื อข่าย
1.3.2 ศึกษาวิธีการสื่อสารภายในกลุม่ ของแฟนคลับศิลปิ นนักร้ องกลุม่ จากประเทศเกาหลี
ใต้ ในประเทศไทย

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาวิธีการสื่อสารที่ใช้ ในการสร้ างเครื อข่าย
การสื่อสารและการธารงอยู่ของกลุ่มแฟนคลับศิลปิ นนักร้ องจากประเทศเกาหลีใต้ โดยศึกษาและ
เก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกจากกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มแอดมินของกลุ่ม
แฟนคลับศิลปิ นนักร้ องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ และกลุ่มแฟนคลับทัว่ ไปของศิลปิ นนักร้ องกลุ่ม
จากประเทศเกาหลี ใต้ การสัง เกตอย่างมี ส่วนร่ วม รวมทัง้ เก็ บรวบรวมข้ อมูลทางเอกสารและ
งานวิจยั เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์
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1.5 นิยำมศัพท์ ปฏิบัตกิ ำร
1.5.1 วิธีกำรสื่อสำร หมายถึง แนวทางการติดต่อสื่อสารเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์
หนึ่ง เป็ นได้ ทงวั
ั ้ จนะภาษาและอวัจนะภาษา สาหรับงานวิจยั ในครัง้ นี ้จะเน้ นที่วิธีการสื่อสารของผู้
ส่งสาร
1.5.2 กลุ่มแฟนคลับศิลปิ นนักร้ องกลุ่มจำกประเทศเกำหลีใต้ หมายถึง กลุ่มบุคคล
ที่ชื่นชอบศิลปิ นนักร้ องกลุ่มภายใต้ สงั กัดที่มาจากประเทศเกาหลีใต้ ที่มีการรวมตัวกันขึ ้นเป็ นกลุ่ม
เพื่อสนับสนุนศิลปิ นที่ตนเองชื่นชอบ มีการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและทากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน โดยส่วนมากจะเกิดการรวมกลุม่ โดยผ่านโลกออนไลน์ และเกิดปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกัน ซึง่
การรวมกลุ่มนี ้ มีทงที
ั ้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ การรวมกลุ่มที่เป็ นทางการ ได้ แก่ การที่ต้น
สังกัดหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับศิลปิ นจัดตังเว็
้ บไซต์หรื อแอพลิเคชันใดๆเพื่อใช้ สาหรับสื่อสารกับแฟน
คลับ ซึง่ บางครัง้ มีคา่ ใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วม ส่วนการรวมกลุม่ ที่ไม่เป็ นทางการ ได้ แก่ การที่แฟนคลับ
จัดตังเว็
้ บไซต์ของนักร้ องกลุ่มเกาหลีที่เกิดขึ ้นจากแฟนคลับ การสร้ างเพจเฟซบุ๊ก การสร้ างบัญชี
ทวิตเตอร์ เพื่อเผยแพร่รูปและข่าวสารที่เกี่ยวกับศิลปิ นที่ติดตาม ซึง่ ในที่นี ้จะขอเรี ยกว่า การเปิ ดบ้ าน
แฟนเบส
1.5.3 แอดมิน หมายถึง ผู้นาทางความคิดของกลุ่มแฟนคลับ ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาที่ชื่น
ชอบศิลปิ นนักร้ องกลุม่ จากประเทศเกาหลีเช่นเดียวกับแฟนคลับทัว่ ไป เพียงแต่เป็ นบุคคลที่มีความ
กระตือรื อร้ นในการแสวงหาข่าวสาร โดยทาหน้ าที่เป็ นทัง้ ผู้รับสารและผู้ส่งสารในเวลาเดียวกัน
เรี ยกสันๆว่
้ า แอด
1.5.4 เครื อข่ ำย หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกแฟนคลับภายในกลุ่มแฟนคลับ
เดียวกัน หรื อความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกแฟนคลับภายในกลุ่มกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้ อง มีการสื่อสาร
เพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารและมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน
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1.5.5 กำรธำรงอยู่ของกลุ่ มแฟนคลั บ หมายถึง การรักษาความสัมพันธ์ และสานต่อ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุม่ แฟนคลับโดยอาศัยการสื่อสาร ทังการสื
้
่อสารผ่านทางสื่อใหม่
สื่อบุคคล หรื อสื่อกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เพื่อทาให้ เครื อข่ายของ
กลุม่ แฟนคลับมีความสัมพันธ์อย่างยัง่ ยืน
1.5.6 บ้ ำ นเบส หมายถึง บัญชี ทวิตเตอร์ ที่แบ่ง ปั นและอัพ เดทข้ อมูลข่าวสารต่า งๆที่
เกี่ยวข้ องกับศิลปิ นด้ วยตัวอักษร รู ปภาพ หรื อคลิปวิดีโอต่างๆ ให้ กับสมาชิกผู้ติดตาม โดยมีผ้ นู า
ทางความคิดหรื อแอดมินเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบ ซึง่ แฟนคลับนิยมเรี ยกว่า บ้ านหรื อแอคบ้ าน
1.5.7 แฟนเพจ หมายถึง เฟซบุ๊กเพจที่มีการแบ่งปั นและอัพเดทข้ อมูลข่าวสารต่างๆของ
ศิลปิ นผ่านตัวอักษร รูปภาพ หรื อคลิปวิดีโอต่างๆ ให้ กบั สมาชิกผู้ติดตาม โดยมีผ้ นู าทางความคิด
หรื อแอดมินเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบ แฟนคลับนิยมเรี ยกว่า เพจ

1.6 ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1.6.1 เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องวิธีการสื่อสารเพื่อสร้ าง
เครื อข่าย
1.6.2 เป็ นแนวทางสาหรับการศึกษาในการต่อยอดองค์ความรู้สาหรับเรื่ องที่เกี่ยวกับการ
สื่อสารของเครื อข่ายรูปแบบอื่นๆ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาวิจยั เรื่ อง “วิธีการสื่อสารและการธารงอยูข่ องกลุม่ แฟน
คลับศิลปิ นนักร้ องกลุม่ จากประเทศเกาหลีใต้ ในประเทศไทย” ซึง่ ใช้ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
มาประกอบในการอธิบายวิธีการสื่อสารต่างๆที่กลุม่ แฟนคลับในประเทศไทยใช้ ดังต่อไปนี ้
2.1 แนวคิดเรื่ อง “แฟน (Fans)”
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสื่อสาร
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกลุม่ และเครื อข่ายการสื่อสาร
2.4 แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารชุมชนในฐานะพื ้นที่ชมุ ชนเสมือน
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวคิดเรื่ อง “แฟน (Fans)”
2.1.1 แฟน (Fans)
“Fan” หมายถึง บุคคลที่มีความชื่นชอบในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล งานศิลปะ หรื อแม้ แต่
ความคิดเห็นหรื ออุดมการณ์อย่างจริงจัง และยากที่จะต่อต้ านได้ คานี ้ได้ ปรากฏขึ ้นในลักษณะของ
ความชื่นชอบประเทศอเมริ กาเมื่อประมาณ ค.ศ.1889 ซึ่งเป็ นคาย่อที่มาจากคาว่า Fanatic ที่อ้าง
ถึงกลุม่ คนผู้ที่สนใจ และติดตามทีมเบสบอล คานี ้ในสมัย ค.ศ.ที่ 1525 หมายถึง “บุคคลวิกลจริต”
คานี ้ถูกนาไปใช้ อย่างหลากหลายต่างสถานที่ ต่างความหมาย เช่น ในภาษาอังกฤษแบบ
อังกฤษ (British English) หมายถึง ผู้คลัง่ ไคล้ ติดตามทีมกีฬา คานี ้เป็ นที่นิยมใช้ กนั ในภาษาพูดใน
ประเทศอังกฤษ ส่วนในภาษาอังกฤษแบบอเมริกนั จะใช้ ในความหมายเกี่ยวกับทางการเมือง เช่น ผู้
นิยมประธานาธิบดี ผู้นิยมพรรคการเมือง เป็ นต้ น
แม้ ว่าแฟนในสมัยนีบ้ างครัง้ แสดงอาการชื่นชมอย่างไร้ เหตุผล โดยส่วนมากการติดต่อ
สัมพันธ์ ระหว่างผู้ชื่นชอบด้ วยกัน ได้ ก่อรู ปเป็ น “คลับ (Club)” ซึ่งมีข้อตกลงร่ วมกันและมีการเข้ า
ร่ วมทากิ จ กรรมที่ทางคลับจัดขึน้ หรื อที่ เรี ยกว่า “Fancy” (Fan activity) และ Fans จะให้ ความ
สนใจรายละเอียดที่เล็กๆน้ อยๆของสิ่งที่เขาชื่นชอบ หลงใหลอย่างจริ งจัง นี่คือสิ่งที่ทาให้ พวกเขา
แตกต่างจากบุคคลที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันแบบทัว่ ไป
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ในภาษาสมัยใหม่ คาว่า Fans อาจหมายถึง การรวมตัวกันขึน้ เป็ นกลุ่ม เป็ นแฟนคลับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็ นแฟนเพลง แฟนศิลปิ นหรื อดารา แฟนรายการโทรทัศน์
เมื่อการแสดงออกถึงความชื่นชอบเป็ นไปในรูปแบบองค์กร หรื อมีรูปแบบสอดคล้ องกัน ทา
ให้ บางครั ง้ ส่ง ผลกระทบต่อการเปลี่ ย นแปลง โดยเฉพาะในเรื่ องของการสื่ อภาพลัก ษณ์ หรื อ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล
ในบางกรณี แฟนแต่ละคนอาจถูกครอบงาได้ ง่ายจนกลายเป็ น “แฟนบอย (Fan Boys)”
หรื อว่า “แฟนเกิร์ล (Fan Girls)” แฟนเหล่านี ้เข้ าร่วมในพฤติกรรมที่ผิดปกติ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี ้ได้
รวมถึงการหลงใหลอย่างไม่ลืมหูลืมตา จนเป็ นลักษณะการเคารพบูชา เช่นการสร้ างแท่นบูชาเพื่อ
อุทิศให้ แก่สิ่งที่พวกเขาหลงใหลในบริ เวณบ้ าน และบางครัง้ สามารถขยายไปสู่การกลายเป็ นผู้
ดาเนินรอยตาม หรื อปฏิบตั ติ ามสิ่งหรื อบุคคลที่ชื่นชอบ (ภัทรนันท์ หนุนภักดี, 2550)
บางครัง้ พฤติกรรมการแสดงออกถึงการหลงใหลแบบไม่ลืมหูลืมตา ได้ ทาให้ สงั คมทัว่ ไป
หรื อคนภายนอก มองว่าแฟนคลับเกาหลีหรื อผู้ที่หลงใหลในวัฒนธรรมต่างชาติเป็ นพวกผิดปกติ ซึง่
บางคนอคติ บางคนดูถกู ทังๆที
้ ่สิ่งที่พวกเขาประสบพบเจออาจเป็ นเพียงแค่การแสดงออกส่วนน้ อย
แต่เขาก็ได้ ปิดกันหั
้ วใจตัวเองและมีทศั นคติตอ่ กลุ่มแฟนคลับเกาหลีในแง่ลบไปแล้ ว ทังที
้ ่ความเป็ น
จริ งนัน้ แฟนในไทยก็คือคนไทยเช่นเดียวกัน ไม่ใช่ว่าการเป็ นแฟนคลับเกาหลีได้ ทาให้ ความเป็ น
ไทยหรื อมารยาทในแต่ละคนหมดไป เรื่ องไม่ดีหรื อสิ่งต่างๆเหล่านันคื
้ อเรื่ องส่วนบุคคลที่สามารถ
เกิดขึน้ ได้ กับทุกคน อีกประการหนึ่งคือ ทุกคนล้ วนมีความชื่นชอบหรื อสิ่ง ที่ โปรดปราน เพียงแต่
ในตอนนี ้หรื อตลอดเวลาที่ผ่านมา แฟนคลับเกาหลีแสดงออกถึงความชื่นชอบออกมาอย่างชัดเจน
จนสังคมทัว่ ไปสามารถรับรู้ได้
2.1.2 ประเภทของแฟน (Type of Fans)
2.1.2.1 ลักษณะของแฟน ตามที่ Joli (1992 อ้ างถึงใน ภัทรนันท์ หนุนภักดี, 2550)
ได้ แบ่งลักษณะไว้ มี 2 แบบ ได้ แก่
1) แบบปั จเจกชน (Individual) แฟนลักษณะนี ้จะแยกตัวออกจากสังคม
ครอบครัว และชีวิตจะถูกครอบงาอย่างไร้ เหตุผล ถูกล่อลวงโดยสื่อมวลชนและคนมีชื่อเสียงได้ ง่าย
2) แบบกลุ่ม (Group) มีลกั ษณะจงรักภักดีตอ่ สิ่งที่หลงใหล หลังจากนัน้
จะเกิดความจงรักภักดีต่อกลุ่ม ความมีชื่อเสียงของดาราและรายการ อาการเหล่านีม้ ีลักษณะ
คล้ ายโรคติดต่อ
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2.1.2.2 ประเภทของแฟน ตามที่ Macdonald (1975 อ้ างถึงใน ภัทรนันท์ หนุน
ภักดี, 2550) ได้ อธิบายไว้ มีดงั นี ้
1) แฟนผู้ หลงใหลแต่ เ พี ย งล าพัง (Osessed loner) จะเกี่ ย วข้ องกั บ
ความรู้สึกที่อยากให้ ตนแตกต่างจากผู้อื่น ทาให้ ความเป็ นมวลชนน้ อยลง ตัดตัวเองจากครอบครัว
สังคม เพื่อน ชีวิตถูกครอบงาเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆจากความมีชื่อเสียง ความโด่งดังของดาราหรื อนักกีฬา
ฯลฯ ที่ตนชื่นชอบ จนสูญเสียความเป็ นตัวของตัวเอง คนเช่นนี ้จะถูกยั่ วเย้ าโดยสื่อมวลชน นาไปสู่
โลกมายาจนข้ ามไปสู่อ าการทางจิ ตที่ อ ยากจะฆ่า คนที่ ต นถื อ ว่าเป็ นเจ้ า ของ เพื่ อให้ สมความ
ปรารถนาของตนเอง
2) แฟนกลุ่มผู้คลั่งไคล้ (Frenzied fan) เป็ นกลุ่มของแฟนผู้ซึ่ง หลงใหล
และบ้ าคลั่ง สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ง อย่างไม่สมเหตุสมผล มี ความจงรั กภักดีต่อผู้มี ชื่ อเสี ยงนัน้ เช่น แฟน
ฟุตบอล แฟนคอนเสิร์ต แฟนในกลุม่ นี ้ได้ รับการชักจูงหรื อครอบงาโดยอิทธิพลจากภายนอกได้ ง่าย
2.1.2.3 ประเภทของแฟนได้ มี นกั วิชาการอีกกลุ่มหนึ่ง ทาการแบ่งประเภทของ
แฟน คือ Abercrombie และ Longhurst (1998 อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, 2555) โดยใช้ เกณฑ์
การแบ่ง 3 เกณฑ์ คือ ลักษณะของความสนใจ (Interest) ลักษณะการใช้ สื่อ (Media use) และ
ลักษณะการรวมกลุ่ม (Grouping) ซึ่งจากเกณฑ์เหล่านี ้ สามารถแบ่งประเภทของแฟนได้ อีก 3
กลุม่ คือ
1) กลุ่มแฟนในลักษณะของความเป็ นปั จเจกบุคคล (Fan) เป็ นประเภท
ของแฟนที่มีลกั ษณะเป็ นปั จเจกบุคคล ลักษณะของความสนใจคือ จะชื่นชอบในตัวศิลปิ น/ดารา/
นักร้ องหรื อรายการใดรายการหนึ่งเป็ นการเฉพาะ จะมีการใช้ สื่ออย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับวัตถุแห่งความชื่นชอบ แต่แฟนประเภทนี ้จะไม่มีการติดต่อสื่อสารเพื่อการรวมกลุ่ม
(No grouping) กับแฟนคนอื่ นที่ ชื่ นชอบในศิล ปิ นคนเดี ยวกัน แม้ บางครั ง้ จะมี การสื่ อสารผ่า น
ผลผลิตที่กลุม่ แฟนได้ ผลิตสื่อออกมา เช่น นิตยสารวัยรุ่น หรื อพูดคุยผ่านอินเทอร์ เน็ต
2) กลุ่ม แฟนในลัก ษณะกลุ่ม ลัท ธิ พิ ธี / กลุ่ม วัฒ นธรรมย่อ ย (Cults or
subcultures) ในแง่ลกั ษณะของความสนใจจะมีเหมือนกับกลุ่มแรก รวมทังมี
้ ลกั ษณะของการใช้
สื่ อ มวลชนในแบบเดี ย วกั น คื อ มี ก ารใช้ สื่ อ มวลชนมาก แต่ มี ลั ก ษณะการเลื อ กใช้ สื่ อ ที่
เฉพาะเจาะจง กล่าวคือ มีการเลือกสรรการใช้ สื่อตามรสนิยมที่เฉพาะเจาะจง เลือกเปิ ดรั บหรื อ
แสวงหาเฉพาะเนื ้อหาที่ตนเองสนใจเท่านัน้ (มีลกั ษณะการใช้ สื่อแบบพวกวัฒนธรรมย่อย) ส่วน
ความแตกต่างจากแฟนประเภทแรกคือ แฟนกลุ่มนี ้จะมีการรวมตัวกันจัดตังเป็
้ นกลุ่ม มีการพบปะ
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แลกเปลี่ยนเนื ้อหากันและกันเฉพาะเรื่ อง แต่รูปแบบการรวมกลุ่มนี ้จะมีลกั ษณะที่ไม่เป็ นทางการ
(Informal) มีรูปแบบการขยายตัวแบบเครื อข่าย
3) กลุม่ ที่มีความกระตือรื อร้ น/ใฝ่ ใจรักใคร่ (Enthusiasms) แฟนประเภท
นี ้จะมีความแตกต่างจาก 2 ประเภทแรกคือ ลักษณะของความสนใจ โดยจะไม่สนใจศิลปิ นเป็ น
รายบุคคลหรื อรายการเฉพาะๆ แต่จะมีความสนใจในประเภทของสื่อ หรื อ ประเภทของเนื ้อหา
มากกว่า เช่น แฟนการ์ ตนู แฟนภาพยนตร์ นอกกระแส ฯลฯ ส่วนการใช้ สื่อของแฟนกลุม่ นี ้ จะมีการ
ใช้ สื่อทัว่ ไปน้ อย แต่จะมีการใช้ สื่อแบบเฉพาะเนื ้อหาที่พวกเขาสนใจอย่างมาก และเปิ ดรับ/แสวงหา
ข่าวสารที่เขาสนใจอย่างกระตือรื อร้ น โดยพร้ อมที่จะอุทิศเวลาอย่างเต็มใจให้ กบั สิ่งที่สนใจ พวกเขา
จึงมักจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างแท้ จริงในสิ่งที่พวกเขาเป็ นแฟน ส่วนในเรื่ องการรวมกลุ่มนัน้
แฟนประเภทนี ้จะมีการรวมตัวจัดตังเป็
้ นกลุม่ และมีลกั ษณะที่เป็ นทางการมากกว่าแฟนประเภทที่ 2
เช่น จัดตังเป็
้ นรู ปแบบชมรมหรื อสมาคมที่ต้องสมัครเป็ นสมาชิก เป็ นต้ น และเป็ นความสัมพันธ์ ที่
ค่อนข้ างมัน่ คงเหนียวแน่น (ภัทรนันท์ หนุนภักดี, 2550)
กลุ่มแฟนๆของศิลปิ นนักร้ องกลุ่มจากประเทศเกาหลี ใต้ ในประเทศไทย มีทงแบบปั
ั้
จเจก
บุคคลและแบบกลุ่มรวมกัน บางคนเริ่ มติดตามศิลปิ นนักร้ องเพราะกลุ่มเพื่อน บางคนเริ่ มติดตาม
ศิลปิ นแบบปั จเจกบุคคล และในภายหลังได้ ร้ ู จกั กับ สมาชิกแฟนผู้ชื่นชอบศิลปิ นกลุ่มเดียวกันจน
สนิทสนม ดังนัน้ จึงอาจไม่สามารถระบุจานวนที่ชัดเจนได้ ว่าทัง้ 2 แบบนี ้ แบบไหนจะมีจานวน
มากกว่ากัน
2.1.3 แฟนดอม (Fandom)
Fandom หมายถึง กลุม่ ย่อยเฉพาะของแฟนที่สามารถแบ่งปั นความสนใจความชื่นชอบใน
สิ่งต่างๆให้ แก่กนั เช่น งานอดิเรก นักเขียน หรื อแฟชัน่ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นเครื อข่าย โดยคานี ้มาจาก
แฟนของนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ ที่ ก่อตังขึ
้ น้ ในสมัย ค.ศ.1930 จุดประสงค์ที่แท้ จริ งของแฟน
ดอม คือ เรื่ องศิลปะ กีฬา บันเทิง บ่อยครัง้ ที่สมาชิกแฟนดอมรู้จกั กันในกิจกรรมพบปะสังสรรค์ของ
กลุม่ แต่ในปั จจุบนั ส่วนใหญ่จะรู้จกั กันทางอินเทอร์ เน็ต (ภัทรนันท์ หนุนภักดี, 2550)
Certeau (1984 อ้ างถึงใน โอห์ม สุขศรี , 2549) ได้ พดู ถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ “แฟนดอม”
โดยให้ คาจ ากัดความว่า “วัฒ นธรรมแฟนเป็ นปรากฏการณ์ ที่ซับซ้ อนและมี หลากหลายมิ ติ มี
รู ปแบบของการเข้ าร่ วมในหลายระดับ และมีความเป็ นเจ้ าของในสื่อตัวนัน้ เช่น สื่อหนังสือ จะมี
ความคิดว่าตนเองเป็ นเจ้ าของบทความสัน้ ๆและจะต้ องมีส่วนร่ วมในการออกความคิดเห็น และ
เป็ นตัวแทนที่มีปากมีเสียงให้ กบั ชุมชนหรื อกลุ่มของตนเอง ซึ่งกลุ่มแฟนเหล่านี ้จะปฏิเสธลาดับชัน้

13

ทางวัฒนธรรมที่อยูเ่ หนือความเรี ยบง่ายและความเหมาะสม รวมทังพยายามที
้
่จะตัดขันตอนที
้
่เป็ น
เหตุเป็ นผลที่ดซู บั ซ้ อน โดยปรับให้ เป็ นไปตามความรู้สึกของตนเอง เพื่อให้ เข้ ากับประสบการณ์ทาง
วัฒนธรรมของตนเอง
Certeau ได้ กล่าวไว้ อีกว่า “แฟนดอม” ในฐานะเป็ นชุมชนกลุ่มย่อยเฉพาะซึ่งถ้ ามองในแง่
ของความสัมพันธ์ในระหว่างผู้บริโภคจะเรี ยกได้ ว่า กลุม่ ชนเหล่านี ้จะมีกิจกรรมเฉพาะที่จะเป็ นปาก
เป็ นเสียงแทนกลุ่มชนของตนเอง ซึ่งกิจกรรมหลายๆอย่างจะมุ่งความสนใจไปสู่ขนั ้ ตอนของการ
สร้ างวัฒนธรรมที่เหมาะสมของตนขึ ้นมา
ทางศิลปิ นนักร้ องแต่ละวงหรื อแต่ละคนนัน้ มีแฟนดอมประจาตัวของตนเอง ส่วนใหญ่จะมี
ชื่อเรี ยกแฟนดอมที่แสดงออกถึงตัวตนของตนเอง อย่างเช่น ศิลปิ นวง BIGBANG มีแฟนดอมชื่อว่า
VIP (วีไอพี) มาจากคาว่า Very Important Person ซึ่งสมาชิกคนหนึ่งภายในวงได้ คิดชื่อเรี ยกแฟน
คลับของตนขึ ้นมา โดยให้ ความหมายว่า คนพิเศษ เพราะแฟนคลับเป็ นคนพิ เศษสาหรับพวกเขา
หรื อ ศิล ปิ นวง BEAST มี กลุ่ม แฟนดอมที่ ชื่ อว่า B2UTY (บิวตี)้ โดยทางต้ นสัง กัดและศิลปิ นได้
แนวคิดมาจากการ์ ตนู เรื่ อง Beauty and The Beast หรื อ โฉมงามกับเจ้ าชายอสูร ที่เจ้ าชายอยู่คู่
กับเจ้ าหญิง
2.1.4 แฟนคลับ (Fan club)
Fan club หมายถึง กลุม่ ที่อทุ ิศให้ แก่บคุ คลที่มีชื่อเสียง หรื อกลุม่ ทางความคิด หรื อบางครัง้
หมายถึงกลุ่มของสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ได้ (เช่น อาคารที่มีชื่อเสียง) ดาเนินการโดยแฟน (Fans) ซึ่ง
พวกเขาได้ อุทิศเวลาอันสาคัญและทรัพยากรอื่นๆ เพื่อติดตามสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบอย่างใกล้ ชิด
สนใจและให้ ความสาคัญในสิ่งเล็กๆน้ อยๆ เช่น วันเกิด สถานที่เกิด เวลาเกิด สีที่ชอบ อาหารที่ชอบ
ยาสระผม เป็ นต้ น ของสิ่งเหล่านันหรื
้ อบุคคลเหล่านันที
้ ่ตนชื่นชอบ (ภัทรนันท์ หนุนภักดี, 2550)
ปั จจุบนั กลุ่มแฟนคลับมากมายมีเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนความพยายามที่เต็มไปด้ วยความ
รัก เว็บไซต์เหล่านี ้โดยทัว่ ไปจะมีส่วนของรู ปถ่ายและข้ อมูลของสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบ ตัวอย่างเช่น
เว็บไซต์ที่อทุ ิศให้ แก่นกั ร้ อง และหากเป็ นเว็บไซต์ของนักร้ อง บางครัง้ ภายในเว็บจะประกอบไปด้ วย
รูปถ่าย วิดีโอ กระดานสนทนา และข้ อมูลตารางเวลา คอนเสิร์ต งานแสดงตัวหรื อการอัดรายการ
ต่างๆ บางเว็บไซต์จะมีการรวม “Fan fiction” เข้ าด้ วย
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2.1.5 แฟนไซต์ (Fansite, Fan site) หรือ แฟนเพจ (Fanpage)
แฟนไซต์ (Fansite, Fan site) หรื อแฟนเพจ (Fanpage) คือเว็บไซต์ที่สร้ างขึ ้นและดูแลโดย
แฟนผู้ที่ชื่ นชอบที่ ส นใจในคนดัง สิ่ง ของ หรื อปรากฏการณ์ ทางสัง คม ซึ่ง อาจหมายถึง หนังสือ
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ การ์ ตนู วงดนตรี ทีมกีฬา หรื อเกม (ภัทรนันท์ หนุนภักดี, 2550)
แฟนไซต์อาจมีข้อมูลเนือ้ หาละเอี ยด เช่น รายชื่อ ประวัติ ภาพถ่ายที่ได้ มาจากหลายๆ
แหล่ง ข่าวอัพเดท สื่อสาหรับการดาวน์โหลด ซึ่งโดยมาก แฟนไซต์มกั เปิ ดโอกาสให้ มีการพูดคุย
ผ่านทางเว็บบอร์ ด โดยมีการจัดหัวข้ อเกี่ยวกับข่าวล่าสุดของสิ่งที่สนใจ (Wikipedia, 2557a)
โดยส่วนมากจะมีแฟนไซต์ของคนเกาหลี เนื่องจากเป็ นศิลปิ นภายในประเทศและสามารถ
ติดตามได้ ง่ายกว่า
จากแนวคิดเรื่ อง “แฟน (Fans)” แสดงให้ เห็นว่าการเป็ นแฟนนันเกิ
้ ดจากการที่บุคคลชื่น
ชอบและพอใจในสิ่งต่างๆจนกลายมาเป็ นความคลัง่ ไคล้ และรวมตัวกันจนถูกเรี ยกว่าแฟน ซึ่งมี
ลักษณะที่ แตกต่างกันไปตามการจ าแนกประเภทต่างๆ ส าหรั บงานวิจัยในครั ง้ นี ้ ผู้ศึกษาเน้ น
การศึกษาเฉพาะกลุ่ม แฟนคลับ ซึ่ง หมายถึง กลุ่ม คนที่ ชื่ นชอบหรื อหลงใหลในตัวบุคคลที่ เป็ น
นักร้ องหรื อนักแสดง มีทงแฟนโดยใช้
ั้
วิธีการเผยแพร่ข่าวสารและเริ่ มติดต่อสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์
จนเกิ ดปฏิ สัม พันธ์ ต่อกัน ซึ่ง ในช่วงแรกที่ เกิ ดกระแสนิยมวัฒ นธรรมเกาหลี ยัง มี แฟนคลับ บาง
จานวนที่สร้ างเว็บไซต์ขึ ้นมา เพื่อใช้ เป็ นจุดศูนย์รวมในการเผยแพร่ ข่าวสาร รู ปภาพ และ/หรื อสิ่ง
ต่างๆของตัวบุคคลที่กลุ่มให้ ความสนใจอยู่ แต่การสร้ างเว็บไซต์นนมี
ั ้ ค่าใช้ จ่ายที่จะต้ องเสียเป็ น
ประจาทุกปี เนื่องจากต้ องเช่าพื ้นที่โฮสต์ในการสร้ างเว็บไซต์ รวมไปถึงบางรายต้ องเสียค่าใช้ จ่าย
ไปกับการจ้ างผู้มีความรู้ด้านเว็บไซต์เพื่อตกแต่งเว็บให้ มีความน่าสนใจและสวยงาม ในปั จจุบนั จึง
มีเว็บไซต์ลดน้ อยลง เพราะมีตวั เลือกในการใช้ สอยพืน้ ที่ในอินเทอร์ เน็ตมากขึน้ ที่เปิ ดโอกาสให้
แลกเปลี่ ย นข้ อมู ล กั น ได้ ฟรี ๆ อย่ า งเช่ น Facebook และ Twitter ที่ มี จ านวนผู้ ใช้ งานมาก
เช่นเดียวกับแฟนคลับที่ได้ ใช้ ประโยชน์จากส่วนนี ้ในการสร้ างจุดศูนย์รวมใหม่โดยไม่จาเป็ นต้ องเสีย
ค่าใช้ จ่ายใดๆ และยังสามารถเผยแพร่หรื อกระจ่ายข้ อมูลข่าวสารนันไปได้
้
โดยง่ายและกว้ างขวาง
ยิ่งกว่า หรื อใช้ ชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่า แฟนเพจ (Fanpage) และ แฟนเบส (Fanbase)

15

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสื่อสาร
การสื่อสารเป็ นกระบวนการที่มีการดาเนินการและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การสื่อสาร
ในทุกรูปแบบ จะมีการถ่ายทอดความหมายระหว่างกันของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งการสื่อสารทุก
ประเภทจะทาให้ เกิดผลกระทบต่อผู้สื่อสารทังนั
้ น้ อาจเกิดขึ ้นกับผู้รับสารเพียงฝ่ ายเดียว หรื ออาจ
เกิดขึ ้นกับผู้รับสารและผู้สง่ สารก็ได้
Aristotle (อ้ างถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) ได้ ให้ คาจากัดความของคาว่าการสื่อสารไว้ ว่า
การสื่ อสารคือการแสวงหา “วิธี การชักจูง ที่ พึง มี อยู่ทุกรู ปแบบ” (Search for “all the available
means of persuasion”) ซึ่งเป็ นไปในลักษณะของการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) เน้ น
ในลักษณะของการพูดชักจูงใจ
Weaver (อ้ างถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) กล่าวว่า คาว่า “การสื่อสารในที่นี ้มีความหมาย
กว้ าง ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่างที่จิตใจของคนๆหนึ่งอาจมีผลต่อจิตใจของคนอีกคนหนึ่ง
การสื่อสารจึงไม่หมายความแต่เพียงการเขียนและการพูดเท่านัน้ หากแต่ยงั รวมไปถึงดนตรี ภาพ
การแสดง บัลเล่ต์ และพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษย์อีกด้ วย”
เกิ ร์ บ เนอร์ (อ้ า งถึ ง ใน ปภัง กร ป่ าสิ ง ห์ , 2550) กล่ า วว่ า การสื่ อ สาร คื อ การแสดง
ปฏิ สัม พัน ธ์ ท างสัง คม (Social interaction) ด้ ว ยการใช้ สัญ ลัก ษณ์ แ ละระบบสาร (Message
system) ซึง่ เป็ นได้ ทงวั
ั ้ จนะภาษา (Verbal Language) และอวัจนะภาษา (Nonverbal Language)
วัจ นะภาษา คื อ ภาษาพูด หรื อ ภาษาเขี ย น อวัจ นะภาษา คื อ ภาษาที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นถ้ อยค าหรื อ
ตัวหนังสือ แต่เป็ นสิ่งที่สามารถแสดงความหมายได้ เช่น สีหน้ า ท่าทาง ฯลฯ
ฉะนัน้ การสื่อสาร (Communication) จึงหมายถึง กระบวนการถ่ายทอดสารจากบุคคล
หนึ่งที่เป็ นผู้ส่งสาร ไปยังอีกบุคคลหนึ่งที่เป็ นผู้รับสาร โดยผ่านช่องทางสื่อที่ใช้ วิธีต่างๆที่จะทาให้
รับรู้ ความหมายร่ วมกันแล้ วเกิดผลตอบสนอง ซึ่งมีทงที
ั ้ ่เป็ นวัจนะภาษาและอวัจนะภาษา ดังนัน้
การสื่อสารจึงมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของคนในสังคม
2.2.1 ประเภทของการสื่อสาร
ปรมะ สตะเวทิน (2546, น.34-36 อ้ างถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) ได้ กล่าวถึงประเภทของ
การสื่อสารของมนุษย์ ว่าสามารถจ าแนกออกได้ โดยใช้ เกณฑ์ ต่างๆหลายรู ปแบบ ซึ่งผู้วิจัยขอ
กล่าวถึงเฉพาะประเภทของการสื่อสารที่จะนามาใช้ วิเคราะห์ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่
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2.2.1.1 การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)
เป็ นการสื่ อ สารที่ ป ระกอบด้ ว ยบุค คลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป มาท าการสื่ อ สารใน
ลัก ษณะของตัว ต่อ ตัว (Person-to-person) กล่า วคื อ ทัง้ ผู้ส่ง สารและผู้รั บ สารสามารถติด ต่อ
แลกเปลี่ยนกันได้ โดยตรง ในขณะที่สื่อสารจะมีเพียงหนึ่งคนที่จะทาหน้ าที่เป็ นผู้ส่งสาร ส่วนคน
อื่นๆจะทาหน้ าที่เป็ นผู้รับสาร ดังนันการสื
้
่อสารระหว่างบุคคลจึงเกิดขึ ้นได้ ทงกรณี
ั้
คน 2 คน พูดคุย
กัน โทรศัพท์ถึงกัน หรื อคุยกันผ่านอินเทอร์ เน็ต และการสื่อสารระหว่างบุคคลนันสามารถเกิ
้
ดขึ ้นได้
ในกรณีของกลุ่มย่อย (Small group) ซึ่งมีคนมากกว่า 2 คนขึ ้นไปรวมตัวกันในลักษณะที่สามารถ
ติดต่อแลกเปลี่ยนสารกันได้ โดยตรง เช่น การประชุมกลุม่ การเรี ยนในชันเรี
้ ยน เป็ นต้ น
2.2.1.2 การสื่อสารกลุม่ ใหญ่ (Large Group Communication)
เป็ นการสื่อสารระหว่างคนจานวนมาก ซึ่งอยู่ในที่เดียวกันหรื อใกล้ เคียง เช่น การ
อภิ ปรายในหอประชุม การสอนที่ มี กลุ่ม ผู้เรี ยนจ านวนมาก เป็ นต้ น การสื่ อสารในกลุ่ม ใหญ่ นี ้
โอกาสที่ผ้ สู ่งสารและผู้รับสารจะติดต่อแลกเปลี่ยนสารกันโดยตรงมีอยู่น้อย และขาดลักษณะของ
การสื่อสารแบบตัวต่อตัว (Person-to-person)
2.2.1.3 การสื่อสารในองค์การ (Organizational Communication)
เป็ นการสื่อสารระหว่างผู้เป็ นสมาชิกขององค์การหรื อหน่วยงานเพื่อปฏิบตั ภิ ารกิจ
ของหน่ ว ยงานให้ บรรลุ เ ป้ าหมาย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การสื่ อ สารระหว่ า งผู้ บัง คับ บัญ ชากั บ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา การสื่อสารระหว่างผู้ร่วมงานระดับเดียวกัน เช่น การสื่อสารในหน่วยงานราชการ
เป็ นต้ น
2.2.1.4 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)
เป็ นการสื่อสารกับมวลชนจานวนมากในลักษณะพร้ อมๆกัน โดยที่สมาชิกแต่ละ
คนอยูใ่ นที่ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ ขา่ วสารไปถึงมวลชนได้ พร้ อมกันจึงต้ องอาศัยสื่อที่เข้ าถึงประชาชน
จานวนมากได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว นัน่ คือ สื่อมวลชน (Mass media) อันได้ แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ เป็ นต้ น
2.2.2 ประเภทของสื่อ
สื่ อ หรื อ ช่อ งทางการสื่ อ สาร (Channel) เป็ นองค์ ป ระกอบส าคัญ ส าหรั บ การสื่ อ สาร
เนื่องจากเป็ นตัวกลางในการนาสารต่างๆส่งไปให้ แก่ผ้ รู ับสาร
ปรมะ สตะเวทิน (2531 อ้ างถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) กล่าวว่า ช่องทางการสื่อสารนัน้
โดยทัว่ ไปแล้ วสารที่ถูกผู้ส่งสารถ่ายทอดไปยังผู้รับสารจะเข้ าไปสู่การรับรู้ ของระบบการรับรู้ ของ
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มนุษย์โดยผ่านประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่งหรื อหลายทาง ได้ แก่ การเห็น โดยผ่านประสาทตา
การได้ ยิน โดนผ่านทางประสาทหู การได้ กลิ่น โดยผ่านประสาทจมูก การสัมผัส โดยผ่านประสาท
กาย และการลิ ้มรส โดยผ่านประสาทลิ ้น ในการจัดประเภทของสื่อนัน้ สามารจัดได้ มากมายหลาย
รู ปแบบ ไม่มีข้อกาหนดที่แน่นอนตายตัว ซึ่งถ้ าแบ่งประเภทโดยใช้ จานวนและลักษณะของการ
เข้ าถึงผู้รับสารเป็ นเกณฑ์ สามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ประเภท คือ
2.2.2.1 สื่อบุคคล ได้ แก่ การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
2.2.2.2 สื่อมวลชน ได้ แก่ สื่อที่สามารถติดต่อถึงผู้รับสารได้ คราวละจานวนมาก
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็ นต้ น
2.2.2.3 สื่อเฉพาะกิจ ได้ แก่ สื่อที่ถูกพัฒนาขึน้ เพื่อใช้ สาหรับการสื่อสารที่สนับ
สนุนกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ สื่อเฉพาะกิจจะแคบกว่าสื่อมวลชนในแง่ของการเข้ าถึง
ผู้รับสาร
2.2.2.4 สื่อประสม ได้ แก่ การนาเอาสื่อต่างๆทัง้ 3 ประเภทข้ างต้ นไปใช้ ในการ
สื่อสาร อันจะทาให้ ประสิทธิผลในการสื่อสารครัง้ นันๆเพิ
้ ่มมากขึ ้น
เกณฑ์การเลือกสื่อนัน้ ประสิทธิภาพของสื่อที่ใช้ ต่อกลุ่มเป้าหมายมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ควรคานึงถึงสื่อที่สามารถเลือกใช้ ได้ งบประมาณ ความนิยม สื่อที่สามารถเข้ าถึงประชาชนได้ มาก
ที่ สุดโดยมี ค่าใช้ จ่ายน้ อยที่ สุด และมี อิทธิ พ ลมากที่ สุด เป็ นต้ น ส าหรั บการศึกษาวิจัยครั ง้ นีจ้ ะ
พิจารณาจากสื่อบุคคล สื่อกิจกรรม และสื่อใหม่
สื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลที่นาพาข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง ซึ่งผู้ส่งสาร
สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนสารกับผู้รับสารได้ โดยตรง โดยการใช้ สื่อสารระหว่างบุคคลเป็ นหลัก ซึ่ง
ทาให้ ผ้ สู ่งสารและผู้รับสารสามารถตอบโต้ กันได้ ในทันที ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วนัน้ สื่อบุคคล
จะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมมากกว่าสื่อมวลชน จึงเป็ นที่ยอมรับ
กันว่า สื่อบุคคลนันมี
้ อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าสื่อมวลชน เมื่อวิเคราะห์แล้ วจะเห็นว่า
สื่อมวลชนมีผลต่อการรับรู้ซึ่งเป็ นตัวเสริ มความเชื่อและทัศนคติที่มีอยู่เดิม แต่สื่อบุคคลจะมี ผลต่อ
ทัศนคติของผู้รับสารที่เปิ ดรับในด้ านของการสร้ างและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (สุรัชตา ราคา, 2550)
สื่อกิจกรรม ปั จจุบนั สื่อนี ้มีความหมายขยายขอบกว้ างขวางไปถึงกิจกรรมที่สามารถสื่อ
ความรู้สกึ นึกคิด ความรู้ อารมณ์ และเรื่ องราวข่าวสารไปสู่กลุม่ เป้าหมายได้ สื่อกิจกรรมมีมากมาย
หลายรูปแบบ เช่น การจัดประชุม สัมมนา ฝึ กอบรม การแถลงข่าว การสาธิต การจัดริว้ ขบวนเสริ ม
อาชีพ การจัดกิจกรรมการกุศล การจัดแสดงคอนเสิร์ต เป็ นต้ น สื่อกิจกรรมสามารถดัดแปลง แก้ ไข
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ให้ ยืดหยุ่นเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ได้ ง่าย แต่มีข้อจากัดคือ ผู้รั บมีจานวนจากัดเฉพาะ
กลุม่ ที่ร่วมกิจกรรมนันๆเท่
้ านัน้ (Penpitchar, 2556)
สื่อใหม่ หมายถึง การเข้ าถึงเนื ้อหาตามความต้ องการทุกที่ทกุ เวลาและทุกอุปกรณ์ดิจิตอล
ซึ่งรวมไปถึงข้ อมูลป้อนกลับของผู้ใช้ ที่ตอบโต้ ระหว่างกัน การมีส่วนร่วมอย่างสร้ างสรรค์ และการ
รวมตัวเป็ นชุม ชนที่ แ วดล้ อมเนื อ้ หาสื่ อนัน้ คามั่นของสื่ อใหม่อ ย่างหนึ่ง ที่ ส าคัญ คือการท าให้
สร้ างสรรค์ การเผยแพร่ การกระจายและการบ ริ โภคเนื อ้ หาสื่ อ เป็ นประชาธิ ปไ ต ย
(Democratization) ความคาดหวัง ของสื่ อใหม่อีกประการคือ การสร้ างเนื อ้ หาที่ สดใหม่และไร้
ข้ อจากัดในเวลาจริง ตัวอย่างของสื่อใหม่ อาจเป็ นอินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์ สื่อประสม และ Facebook
เองถือว่าเป็ นตัวอย่างหนึ่งของสื่อใหม่ที่ใช้ ตวั แบบสื่อเชิงสังคม (Social media) ซึ่งมีผ้ ใู ช้ งานมาก
และส่วนใหญ่เกิดการมีสว่ นร่วม (Wikipedia, 2558)
2.2.3 คุณลักษณะของสื่อใหม่
คุณลักษณะของสื่ อใหม่ที่สาคัญนัน้ มีทงั ้ คุณสมบัติในเชิงเทคนิค (Technical aspect)
คุณสมบัติในเชิงสังคม (social aspect) และคุณสมบัติในเชิงอื่นๆ โดย Logan (2010 อ้ างถึงใน
กาญจนา แก้ วเทพ และนิคม ชัยขุนพล, 2555) ได้ ทาการสานต่อแนวคิดเรื่ องสื่อใหม่จาก McLuhan
ซึง่ Logan ได้ นาเสนอคุณลักษณะของสื่อใหม่เอาไว้ 16 ประการ ดังนี ้
2.2.3.1 สื่ อ ใหม่เ ป็ นการสื่ อ สารสองทาง (Two-way communication) สื่ อ ใหม่
แทบทุกประเภท เช่น อินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์ บล็อก หรื ออีเมล์ ฯลฯ ล้ วนแต่เอื ้ออานวยให้ เกิ ดการ
สื่ อสารแบบสองทางขึน้ มา กล่าวคือ ผู้รับสารสามารถจะมี ปฏิ กิริยาต่อทัง้ “ตัวข่าวสาร” และ
“ผู้ผลิต/ผู้ส่งข่าวสาร” ได้ ดังนันสภาวะหรื
้
อสถานะของผู้รับสารจึงเปลี่ยนมาเป็ นผู้รับสารที่ Active
ซึ่ง การสื่ อสารรู ปแบบนี ้ ทาให้ เ กิ ดการเสวนา (Dialogue) การแลกเปลี่ ยนความรู้ (Knowledge
sharing) อี ก ทัง้ ผู้รั บ สารยัง มี โ อกาสที่ จ ะทดสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อมูล ข่ า วสารที่ ส่ ง มา
(Reliability of information) โดยการถามซ ้ากลับไป และที่เห็นได้ ชดั เจนที่สุดคือ สื่อใหม่สามารถ
สื่อสารได้ สองทางผ่านทางสื่อหรื อช่องทางการสื่อสารได้ ทกุ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการเขียน สื่อภาพ
สื่อเสียง ซึง่ รวดเร็วกว่ารูปแบบการสื่อสารในอดีต
2.2.3.2 สื่อใหม่ง่ายต่อการเข้ าถึงและการเผยแพร่ กระจายสารสนเทศ (Ease of
access to and dissemination of information) ผู้รับสารสามารถเข้ าถึงและควบคุมการไหลของ
สารสนเทศในสื่อใหม่ได้ เช่น บทบาทของระบบการสืบค้ นเสิร์ชเอินจิน (Search engine) อย่าง
เว็บไซต์ Google ที่ทาให้ เห็นถึงความง่ายของการเข้ าถึง เพียงแค่การใส่คาต้ องการค้ นหาเข้ าไป
เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม การง่ายที่จะเข้ าถึง (เป็ นการสื่อสารขาเข้ า) และการแพร่ กระจายนัน้ (เป็ น
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การสื่อสารขาออก) ได้ ช่วยปิ ดช่องว่างระหว่างการเล่นบทเป็ น “ผู้ส่ง” กับ “ผู้รับ” ให้ หมดไป ซึ่ง
หมายความว่า ผู้ที่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับสารสนเทศของสื่อใหม่ สามารถเล่นบทที่เป็ นได้ ทงั ้ “ผู้รับ”
และเปลี่ยนกลับมาเป็ น “ผู้สง่ ” ได้
2.2.3.3 สื่ อใหม่ก่อให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ที่ ต่อเนื่ อง (Continuous learning) เวลาที่
ผู้ใช้ สื่อใหม่แสวงหาข่าวสารหรื อส่งอีเมล์ หรื อแม้ แต่การเล่นเกมออนไลน์นนั ้ ผู้ใช้ จะเกิดสิ่งที่เรี ยกว่า
“ความเข้ าใจ (Cognitive)” เพราะผู้ใช้ ต้องมีปฏิสมั พันธ์ กับสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแตกต่าง
จากการสื่ อสารแบบทางเดีย วของสื่ อมวลชน ที่ ผ้ ูรับสารมี ลัก ษณะแบบ Passive ทาให้ ข้ อ มูล
ข่าวสารที่ผ้ รู ับสารได้ รับ เป็ นเพียงระดับของสารสนเทศ (Information) เท่านัน้
2.2.3.4 สื่อใหม่เป็ นสื่อที่มีการวางตัวในแนวเดียวกันและเอื ้อต่อการบูรณาการ
(Alignment and intergration) แต่เดิมสื่อมวลชนจะมีลกั ษณะของการให้ ข่าวสารแบบเป็ นท่อนๆ
ไม่ปะติดปะต่อกัน จึงทาให้ เกิดความยากต่อการเรี ยนรู้ หากไม่นามาประกอบเข้ าด้ วยกันให้ เป็ น
ภาพรวม แต่สื่อใหม่มีคณ
ุ สมบัติที่ตรงกันข้ าม เนื่องจากเนื ้อหาต่างๆของสื่อใหม่สามารถเชื่อมโยง
บูรณาการเข้ าด้ วยกันได้ โดยง่าย เช่น การใช้ Hypertext หรื อ Search engine อีกทังสื
้ ่อใหม่ยังมี
คุณลักษณะที่พร้ อมในการบูรณาการให้ เข้ ากับเนื ้อหาความรู้แบบเดิมอีกด้ วย เช่น คนที่มีความรู้
เดิมเรื่ องการแต่งหน้ า หากได้ มีการเรี ยนรู้เรื่ องการทาบล็อกจะสามารถใช้ พื ้นที่ของสื่อใหม่ในการ
เผยแพร่ ค วามรู้ เรื่ อ งการแต่ ง หน้ าได้ เป็ นการเพิ่ ม อ านาจการสื่ อ สารให้ กั บ ผู้ ใช้ งาน โดย
ความสามารถในการบูร ณาการข้ อ มูล ข่า วสาร ได้ ท าให้ รู ป แบบการน าเสนอเนื อ้ หาสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งานได้ อย่างเต็มที่และรวดเร็ ว ตัวอย่างเช่น ผู้ที่สนใจเรื่ องการ
รักษาโรคมะเร็ งในเม็ดเลือด สามารถค้ นคว้ าข้ อมูลได้ จากเว็บไซต์ Google ซึ่งจะมีการประมวล
รวบรวมเรื่ องทังหมด
้
หรื อเนื ้อหาประเภทเดียวกัน ลักษณะคล้ ายคลึงกันเอาไว้ ด้วยกัน
2.2.3.5 สื่ อ ใหม่ เ อื อ้ ต่ อ การสร้ างชุ ม ชน (Creation of community) สื่ อ ใหม่
สามารถปูทางทาให้ เกิดการสร้ างชุมชนได้ ในทุกรู ปแบบและทุกเป้าหมาย เช่น ชุมชนการเรี ยนรู้
ชุมชนความบันเทิง ชุมชนทางการเมือง เป็ นต้ น โดยชุมชนและเครื อข่ายที่เกิดจากสื่อใหม่นี ้ จะไม่
ถูกจากัดในเรื่ องของเวลาและสถานที่ ซึ่งเป็ นบรรยากาศอันดีในการจัดการความรู้ (Knowledge
management) ใน 4 ขันตอน
้
คือ การสร้ างความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาแนวคิดหรื อ
โครงการใหม่ๆ และการเก็บสะสมความรู้ใหม่เอาไว้ สาหรับครัง้ ต่อไป
2.2.3.6 สื่ อใหม่มี ลัก ษณะง่ า ยต่อ การเคลื่ อ นย้ า ย พกพาสะดวก (Portability)
เนื่องจากลักษณะเด่นของสื่อใหม่คือ มีขนาดเล็ก กะทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ ายได้ ง่าย และพกพา
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สะดวก เช่น โน้ ตบุ๊ค (Notebook) หรื อเครื่ องเล่น mp3 เป็ นต้ น ทาให้ ปลดปล่อยผู้ส่งสารและผู้รับ
สารให้ เป็ นอิสระจาก”เวลาและพื ้นที่ในการสื่อสาร”
2.2.3.7 สื่อใหม่มีลกั ษณะที่หลอมรวมกัน (Convergence) Logan ได้ ขยายความ
ของการหลอมรวมสื่อใหม่เอาไว้ 2 ลักษณะ คือ การหลอมรวมในแง่ของสื่อ คือ การประสานสื่อ
หลายๆแบบเข้ ามาไว้ ในเครื่ องมื อชิ ้นเดียว เช่น โทรศัพท์ในปั จจุบนั ที่สามารถใช้ ได้ ทงพู
ั ้ ดคุย ส่ง
ข้ อความ ส่งภาพถ่าย ใช้ เป็ นนาฬิกาปลุก เครื่ องคิดเลข ปฏิทิน เล่นเกม ฟั งเพลง หรื อเล่นวิดีโอก็
ได้ เป็ นต้ น และการหลอมรวมสื่อใหม่ในแง่ของธุรกิจ เช่น การการที่ยทู ปู และบิท ทอเร้ นต์ (Bit
torrent) ทาสัญญากับบริ ษัทภาพยนตร์ และโทรทัศน์ว่าจะนาเอาเฉพาะผลงานสื่อที่ทางบริ ษัท
อนุญาตไปเผยแพร่ซ ้าเท่านัน้ ในเวลาเดียวกัน บางบริ ษั ทของสื่อเดิมใช้ ยทู ปู และบิท ทอเร้ นต์เป็ น
ช่องทางการเผยแพร่โฆษณา เป็ นต้ น
2.2.3.8 สื่อใหม่มีลกั ษณะปฏิบตั งิ านร่วมกันได้ (Interoperability) สื่อใหม่หลายๆ
ประเภทสามารถพูดคุยกันได้ เช่น บนอินเทอร์ เน็ต สื่ อหลายๆแบบ เช่น ตัวอักษร ภาพ เสี ยง
สามารถทางานร่วมกันได้ โดยไม่ได้ จากัดว่าจะต้ องอยูภ่ ายใต้ สื่อประเภทเดียวกันเท่านัน้
2.2.3.9 สื่อใหม่มีความสามารถที่จะประมวลเนื ้อหาจากหลากหลายแหล่งมาไว้
รวมกันได้ (Aggregation of content) สื บเนื่ องจากลักษณะความเป็ นดิจิ ทัลของสื่ อใหม่ ทาให้
สามารถรวบรวมและประมวลเนื ้อหาจากหลายแหล่งมารวมกันได้ เพราะระบบการถ่ายโอนข้ อมูล
สารสนเทศด้ วยระบบดิจิทลั นันท
้ าได้ ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
2.2.3.10 สื่อใหม่เพิ่มความหลากหลาย (Variety) เพิ่มทางเลือก (Choice) และ
Longtail ซึ่ง ในที่ นี ห้ มายถึ ง ผลงานของสื่ อ ใหม่ส ามารถขายได้ อ ย่า งช้ า ๆและขายได้ ย าวนาน
หมายถึง ยอดรวมสุดท้ ายของผลงานในสื่อใหม่อาจสูสีหรื อมากกว่าผลงาน Best Seller ของสื่อ
เดิม
2.2.3.11 การหวนคื น กลับ มาประสานกัน ครั ง้ ใหม่ร ะหว่า งผู้ส่ง สาร/ผู้รั บสาร
กล่าวคือ สื่อใหม่เป็ นการกระจายอานาจของการสื่อสาร เนื่องจากคุณลักษณะของสื่อใหม่เอือ้ ให้
ทุกคนสามารถเป็ นผู้สร้ างเนื ้อหาขึ ้นมาได้ (User-generated content) ช่องทางการเผยแพร่เนื ้อหา
นันมี
้ หลากหลายขึ ้น ไม่ได้ จากัดอยู่แค่ในหนังสือพิมพ์หรื อโทรทัศน์ นอกจากนี ้ สาหรับสื่อใหม่นนั ้
ผู้ใช้ สื่อก็คือเนื ้อหาสาร เพราะเขาเหล่านันสามารถควบคุ
้
มเนื ้อหาที่จะบริ โภคได้ เอง แสดงบทบาท
เป็ นผู้เฝ้าประตู (Gatekeeper) เนื ้อหาของตนเอง
2.2.3.12 สื่อใหม่มีลกั ษณะส่งเสริ มการรวมกลุ่มกันทางสังคมและการร่วมมือกัน
ทางไซเบอร์ (Social collectivity and cyber-coorperation) กล่าวคือ สื่ อใหม่สามารถทาให้ เรา
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ติดต่อสัม พันธ์ ระหว่างบุคคลผู้ที่ค้ ุนเคยหรื อรู้ จักกันมาก่อน ตลอดจนการติดต่อสัม พันธ์ กับคน
แปลกหน้ าได้ ด้วย แม้ กระทัง่ การเชื่อมความสัมพันธ์ในรูปแบบของการหาคูค่ รองเพื่อมาอยูร่ ่วมเป็ น
คู่ชีวิต โดยรู ปแบบของการรวมกลุ่ม ที่เกิ ดขึน้ จากสื่ อใหม่นี ้ อาจมีอย่างน้ อย 4 รู ปแบบ คือ การ
รวมกลุ่มของคนที่มีความสนใจร่ วมกัน (Collective interest) การรวมกลุ่มเพื่อตัดสินใจวิ นิจ ฉัย
ร่ วมกัน (Collective judgement) การรวมกลุ่ม เพื่ อแบ่ง ปั นทรั พยากรกัน (Collective resource)
และการรวมกลุม่ เพื่อร่วมกันทาโครงการต่างๆ (Collective project)
2.2.3.13 การเกิดวัฒนธรรมแบบรี มิกซ์ (Remix culture) แบบแผนของการใช้ สื่อ
ใหม่มกั เป็ นการเลือกเนื ้อหาจากสื่อใหม่มาดัดแปลง ตัดต่อ ปะติด ฯลฯ เพื่อเป้าหมายใหม่ที่เป็ น
เป้าหมายเฉพาะของแต่ละคน ซึ่งถือว่าเป็ นเรื่ องธรรมชาติของสื่อดิจิทลั นักวิชาการบางท่านได้ ให้
คาตอบของวัฒนธรรมแบบรี มิกซ์เอาไว้ ว่า เกิดขึ ้นจากความไม่พอใจในวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่ ซึ่ง
อาจจะถูกผูกขาดโดยผู้มีอานาจสร้ างวัฒนธรรมของสังคมนัน้ ๆ ดังนัน้ การรี มิกซ์จึงเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ที่ถูกปิ ดกัน้ ซ่อนเร้ นได้ แสดงออกมา และสื่อใหม่เป็ นช่องทางที่
เอื ้ออานวยที่ยอดเยี่ยมที่สดุ
2.2.3.14 การเปลี่ยนจาก “ผลผลิต (Product)” มาสู่ “บริ การ (Service)” ซึ่งเป็ น
คุณลักษณะพิเศษของสื่อใหม่ เช่น แทนที่จะมีแผ่นเสียงหรื อเทปที่จะใช้ ฟังเพลง ก็เปลี่ยนมาเป็ น
การฟั งเพลงผ่านทางระบบออนไลน์ที่มีผ้ ใู ห้ บริการแทน
2.2.3.15 สื่อใหม่เป็ นสื่อที่อนุญาตให้ ผ้ รู ับสารเป็ นผู้เปลี่ยนแปลงเนือ้ หา (Userbased transformation of new media) ซึ่ ง แตกต่า งจากสื่ อ มวลชนแบบเดิ ม ที่ ผ้ ูผ ลิ ต จะเป็ นผู้
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื ้อหาของผลงานสื่อ โดยผู้รับสารจะไม่สามารถเข้ าไปยุง่ เกี่ยวได้
2.2.3.16 คุณ ลัก ษณะทัง้ 15 ประการนัน้ ในสื่ อ แบบเดิ ม อาจมี คุณ ลัก ษณะ
ดัง กล่ า วด้ ว ยเช่ น กัน แต่ค วามแตกต่า งระหว่ า งสื่ อ แบบเดิ ม และสื่ อ ใหม่ อ ยู่ที่ สื่ อ แบบเดิ ม มี
คุณ ลัก ษณะแค่บ างประการเท่ า นัน้ ไม่ ไ ด้ มี ค รบทุก ประการทัง้ 15 ประการ แต่สื่ อ ใหม่ จ ะมี
คุณลักษณะครบทุกประการที่กล่าวมา
2.2.4 เฟซบุ๊ก (Facebook)
สุ ธี ร พัน ธุ์ สัก รวัต ร (2554 อ้ างถึ ง ใน จุ ติ ม าศ เกลี ย้ งเกลา, 2556) กล่ า วว่ า เฟซบุ๊ก
(Facebook) คือ บริ การบนอินเทอร์ เน็ตบริ การหนึ่งที่จะทาให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถติดต่อสื่อสาร และ
ร่วมทากิจกรรมให้ กิจกรรมหนึ่งหรื อหลายๆกิจกรรมกับผู้ใช้ เฟซบุ๊กอื่นๆได้ ไม่ว่าจะเป็ นการตังประ
้
เด็กถามตอบในเรื่ องที่สนใจ การโพสต์รูปภาพ การโพสต์วิดีโอ การเขียนบทความหรื อบล็อก การ
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แชทคุยกันแบบสดๆ การเล่นเกมส์แบบเป็ นกลุ่ม รวมไปถึงยังสามารถทากิจกรรมอื่นๆร่ วมกันโดย
ผ่านแอพลิเคชัน่ เสริ มที่มีอยู่ได้ อย่างมากมาย ทังนี
้ ้การเสพข้ อมูล ต่างๆบนเฟซบุ๊กนัน้ ผู้ใช้ สามารถ
เลือกเสพข้ อมูลด้ วยความเต็มใจและสามารถเลือกที่จะแสดงออกถึงความเห็นในรู ปแบบต่างๆได้
ทัน ที อี ก ทัง้ ยัง เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ว ยส่ง เสริ ม ในการกระจายข้ อ มูล แบบบอกต่อ ท าให้ เ กิ ด การ
แพร่หลายของข้ อมูลได้ อย่างกว้ างขวาง
2.2.5 เฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page)
เฟซบุ๊ กเพจได้ ถู ก พั ฒ นาขึ น้ มาจากเฟซบุ๊ ก เพื่ อ ใช้ ในการสร้ างแบรนด์ ไ ด้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ดันนัน้ เพจ (Page) จึงเปรี ยบเสมือนการแนะนาตัวของแบรนด์ เพื่อสร้ างตัวตนให้ กบั
แบรนด์ที่เป็ นเหมือนมนุษย์คนหนึ่งที่ มีชีวิตโลดแล่นอยู่บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ สิ่งสาคัญอย่าง
หนึ่งของการสร้ างแบรนด์เพจ (Brand page) คือการที่แบรนด์สามารถแทรกซึม อยู่ที่หน้ า New
feeds ซึ่งเป็ นพื ้นที่ส่วนตัวบนเฟซบุ๊กของกลุ่มเป้าหมาย โดยที่เจ้ าตัวยินยอมพร้ อมใจ สามารถให้
ข้ อมูลได้ อย่างต่อเนื่องและทันเวลา อีกทังยั
้ งสามารถเพิ่มแอพลิเคชัน่ ได้ หลากหลาย เช่น รูปภาพ
วิดีโอ โดยที่ผ้ ใู ช้ งานไม่ต้องออกจากพื ้นที่ของเฟซบุ๊กไปยังหน้ าเว็บไซต์อื่นๆเลย นอกจากนี ้เพจยัง
สามารถช่วยให้ แบรนด์สนทนากับกลุม่ เป้าหมายได้ อีกด้ วย (จุตมิ าศ เกลี ้ยงเกลา, 2556)
2.2.6 ทวิตเตอร์ (Twitter)
รณพงศ์ คานวณทิพย์ (2554 อ้ างถึงใน จุติมาศ เกลี ้ยงเกลา, 2556) ได้ กล่าวไว้ ว่า ทวิต
เตอร์ ถือกาเนิดขึ ้นเมื่อประมาณช่วงปี ค.ศ. 2006 และเริ่ มเป็ นที่ร้ ูจกั ในประเทศไทยเมื่อประมาณปี
ค.ศ. 2009 ทวิตเตอร์ เริ่ มเป็ นที่ชื่นชอบของคนทัว่ โลกและได้ รับความนิยมสูงขึ ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในช่วงที่มีสถานการณ์การเมืองโลกร้ อนระอุหรื อว่า ช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์สาคัญต่างๆ จะ
พบว่ามีการส่งข้ อความเพื่อรายงานสถานการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหว และประสานงานให้
ความช่วยเหลือผ่านทางทวิตเตอร์ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.6.1 ลักษณะของทวิตเตอร์
ทวิตเตอร์ เ ป็ นแอพลิเคชัน ที่ ใช้ ส าหรั บ การรั บส่ง ข้ อความสัน้ ขนาดไม่เกิ น 140
ตัวอักษร เรี ยกว่า ทวีต (Tweet) ซึ่งมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับการส่งข้ อความแบบ SMS ซึ่งไม่ใช่การ
ส่งข้ อความในรูปแบบเฉพาะบุคคล แต่เป็ นการเผยแพร่ข้อความลงไปบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
โดยที่ผ้ ตู ิดตามเราอยู่จะสามารถเห็นข้ อความได้ ทนั ทีเมื่อมีการทวีต นอกจากนี ้เหล่าผู้ติดตามยัง
สามารถเข้ าไปอ่านทวีตทัง้ หมดของเราได้ เช่นกัน หรื ออีกนัยหนึ่ง ทวิตเตอร์ เป็ นบล็อกขนาดจิ๋ว
หรื อเรี ยกว่า ไมโครบล็อก (Micro blog) ซึ่งมีเอกลักษณ์และเหมาะกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ชอบ
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อ่านอะไรสันๆ
้ รวดเร็ วทันใจ และชอบทาอะไรหลายๆอย่างพร้ อมกัน ดังนันทวิ
้ ตเตอร์ จึงถือว่าเป็ น
การปฏิวตั ิรูปแบบการสื่อสารที่เชื่อมโยงการสื่อสารบนโลกออนไลน์และการสื่อสารไร้ สายเข้ าไว้
ด้ ว ยกัน จนท าให้ ผ้ ูค นสามารถติ ด ต่อ กัน ได้ ต ลอดเวลาและมี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บกว่ า วิ ธี ก ารสื่ อ สาร
แบบเดิมๆ ด้ วยคุณลักษณะเด่น ดังนี ้
1) สามารถสร้ างเนื ้อหาสาระ (Content) ที่นา่ สนใจให้ กบั ผู้ติดตามได้ ไม่
ว่าจะเป็ นการรายงานข่าว การเล่าเรื่ อง การแสดงความคิดเห็น และการแบ่งปั นประสบการณ์ดีๆ
ให้ กบั ผู้อื่นตามความสนใจและความถนัดของตนเอง หากการนาเสนอรูปแบบเนื ้อหาของเราชัดเจน
คนในเครื อข่ายทวิตเตอร์ จะรู้จกั และเข้ ามาติดตามข้ อความทวีตของเรามากขึ ้นเรื่ อยๆ
2) ทวิตเตอร์ ทาให้ เราสามารถสร้ างเว็บบอร์ ดของตัวเองได้ เป็ นเสมือน
พื ้นที่ในการอัพเดทข่าวสาร และผู้คนยังสามารถแสดงความคิดเห็นในด้ านต่างๆผ่านทางทวิตเตอร์
ได้ เช่นกัน
3) มีอิสระในการเลือกติดตาม เพราะเราสามารถเลือกติดตาม (Follow)
รวมถึงพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับใครก็ไ ด้ หากรู้ สึกไม่ถูกใจหรื อไม่ช อบสามารถเลิกติด ตาม
(Unfollow) ได้ ตลอดเวลา สาหรับการติดตามผู้คนในทวิตเตอร์ นนั ้ เราสามารถติดตามได้ โดยไม่
จาเป็ นจะต้ องขออนุญาตหรื อรอการตอบกลับจากอีกฝ่ าย ซึง่ แตกต่างจากแอพลิเคชัน่ อื่นๆ ที่ต้องมี
การยอมรับการเป็ นเพื่อนจากอีกฝ่ ายก่อน
2.2.6.2 คาศัพท์สาคัญเกี่ยวกับทวิตเตอร์
ศัพท์ที่ยกตัวอย่างมาในที่นี ้ เป็ นศัพท์พื ้นฐานสาหรับผู้ที่ใช้ ทวิตเตอร์
1) Follower คือ ผู้ติดตามทวิตเตอร์ ของเรา หากเราสามารถดึงดูดใจคน
ได้ มากเท่าไหร่ การติดตามหรื อจานวนของผู้ตดิ ตามก็จะมีมากขึ ้นเท่านัน้
2) Tweet (ทวีต) คือ การโพสต์ข้อความ หรื อการโพสต์ข้อความพร้ อม
รู ปภาพไปบน timeline หรื อระบบทวิตเตอร์ จะเรี ยกการเขียนหรื อส่งข้ อความเช่นนีว้ ่า การทวีต
ข้ อความ
3) Mention (เมนชัน่ ) คือ การกล่าวถึงผู้ใช้ ทวิตเตอร์ บญ
ั ชีอื่นๆ หรื อผู้อื่น
กล่าวถึงเราโดยใส่ชื่อบัญชีทวิตเตอร์ ของเรามาพร้ อมข้ อความ เช่น @allkpop เป็ นต้ น โดยผู้ที่ถูก
กล่าวถึงจะเห็นข้ อความนันผ่
้ านทางกล่องเมนชัน่ ในหน้ าทวิตเตอร์ การเมนชัน่ นี ้เป็ นประโยชน์ต่อ
การพูดคุย แจ้ งให้ ทราบ หรื อดึงให้ ใครเข้ ามาร่วมวงสนทนา ซึ่งสามารถทาได้ ทงผู
ั ้ ้ ที่ติดตามกันและ
ไม่ได้ ตดิ ตามกัน
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4) Retweet (RT) คือ การส่งข้ อความต่อ ส่วนใหญ่จะเป็ นข้ อความที่เป็ น
ประโยชน์หรื อเป็ นข้ อความที่ถกู ใจ โดยสามารถเพิ่มเติมความคิดเห็นของเราลงไปได้ เรี ยกว่า การ
อ้ างอิงทวีต ซึ่งตรงกับการทา viral marketing ของด้ านการตลาด ดังนันการ
้
RT จึงเป็ นฟั งก์ชนั่ ที่
ทรงประสิทธิภาพ หากต้ องการทาการตลาดบนทวิตเตอร์
5) Reply คือ การตอบกลับทวีตของคนอื่น
6) Favorite คื อ การเก็ บ ทวี ต ที่ เ ราชื่ น ชอบไว้ ในรายการโปรด เพื่ อ
ประโยชน์ในการอ่านซ ้า อ้ างอิง หรื อส่งต่อ และง่ายต่อการค้ นหา โดยที่เราไม่จาเป็ นจะต้ องย้ อน
อ่าน timeline ของเราที่เต็มไปด้ วยทวีตของคนอื่นที่เราติดตาม
2.2.6.3 ประโยชน์ของทวิตเตอร์
ประโยชน์ ข องทวิ ต เตอร์ ใ นการใช้ งานทั่ว ไป ได้ แ ก่ การอ่ า นข่ า วสารต่ า งๆ
(Reading news) หรื อการอัพเดตเหตุการณ์ ต่างๆ (Update events) เช่น เหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ ณ
เวลานัน้ รายงานการประชุมแบบสดๆ หรื อการอัพเดตเรื่ องราวของละครหลังข่าวให้ คนที่ไม่ได้ ดไู ด้
อ่าน เป็ นต้ น การใช้ เพื่อสร้ างความปลอดภัยให้ กบั ชีวิตและทรัพย์สิน (Security matters) เช่น การ
เขียนข้ อความระบุเลขทะเบียนรถแท็กซี่ที่นงั่ ผ่านทางทวิตเตอร์ เป็ นต้ น หรื อการใช้ ทวิตเตอร์ เพื่อหา
ตัวช่วย (Asking for help) เพื่อหาคนที่จะช่วยตอบคาถามในสิ่งที่อยากรู้ ได้ แบบ Real time ทังนี
้ ้
ยัง มี ก ลุ่ม คนที่ ใ ช้ ทวิ ต เตอร์ เ พื่ อ แสดงพลัง (Showing strength) เช่ น การรวมพลัง ทวี ต ค าว่ า
#WeLoveKing จนขึน้ ติดเป็ นอันดับ 1 ของโลก หรื อที่พบเห็นส่วนใหญ่ในกลุ่มผู้ใช้ ทวิตเตอร์ คือ
การใช้ ทวิตเตอร์ เพื่อหาเพื่อน (Friendship) เพื่อเป็ นที่ระบายอารมณ์ (Complaint) เพื่อพบปะเพื่อน
ฝูง (Meeting point) และเพื่ อพูดคุยกับคนดัง (In touch with celebrity) (จุติม าศ เกลี ย้ ง-เกลา,
2556)
ส าหรั บการศึก ษาในครั ง้ นี ้ มุ่ง เน้ นศึกษาด้ านวิธี ก ารสื่ อ สาร แนวคิดและทฤษฎี นี จ้ ึง มี
ความสาคัญที่จะนามาใช้ ประกอบการวิเคราะห์การสื่อสารของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้ แก่ กลุ่มแฟน
คลับ ซึง่ เป็ นการสื่อสารแบบระหว่างบุคคล จากบุคคลหนึง่ ไปยังอีกบุคคลหนึง่ หรื อจากผู้สง่ สารคน
หนึง่ ไปยังกลุม่ ผู้รับสารที่มีจานวนมาก โดยอาศัยการใช้ สื่อที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ซึง่ การศึกษาใน
ครั ง้ นี จ้ ะมุ่ ง เน้ นศึ ก ษาจากทางด้ า นสื่ อ เนื่ อ งจากในปั จ จุ บัน นี ก้ ลุ่ ม แฟนคลับ มี ก ารใช้ สื่ อ ที่
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ อใหม่อย่างอินเทอร์ เน็ตและเว็บไซต์ รวมไปถึงโซเชียลมี เ ดีย
(social media) อย่างเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ ซึ่งเป็ นสื่อที่ใช้ งานง่าย สะดวก และสามารถเข้ าถึงได้
ง่าย การรวมตัวผ่านสื่อต่างๆได้ ทาให้ เกิดการสื่อสารที่ไม่มีวนั สิ ้นสุด เกิดการปฏิสมั พันธ์ กันอย่าง
ต่อเนื่องจากคนหนึง่ สูอ่ ีกคนหนึง่ และขยายไปในวงกว้ างมากยิ่งขึ ้น
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มและเครื อข่ ายการสื่อสาร
มนุษย์เป็ นสัตว์สงั คมที่ชอบอยู่ร่วมกันเป็ นกลุ่มและไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ ทาให้ เกิด
ครอบครัว หมูบ่ ้ าน ชุมชน ประเทศชาติ จนเกิดเป็ นสังคมมนุษย์ขึ ้น และการอยูร่ ่วมกันเป็ นสังคมทา
ให้ มนุษย์มีปฏิกิริยาโต้ ตอบกันและกัน (Interaction)
สุชา จันทน์เอม (2539 อ้ างถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) ได้ ให้ คานิยามของคาว่า กลุม่ ดังนี ้
กลุ่ม คือ การรวมของบุคคล ที่มีสิ่งเร้ าและความสนใจตรงกัน หรื อร่ วมกันทากิจกรรมใน
เวลาและสถานที่เดียวกัน
กลุม่ คือ การรวมตัวของบุคคลตังแต่
้ สองคนขึ ้นไป ที่มีจดุ ประสงค์ กิจกรรม และมาตรฐาน
ทางพฤติกรรมร่วมกัน
สมาชิกของกลุ่ม จะต้ องมีความรู้ สึก มีทศั นคติ และเป้าหมายเป็ นของกลุ่ม มิใช่เป็ นของ
บุคคลใดบุคคลหนึง่
กลุม่ จะต้ องมีการจัดระเบียบและมีโครงสร้ างที่แน่นอน
เมื่อเกิดการรวมกลุ่มขึ ้นหลากหลายกลุ่มในสังคม ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มเพื่อน กลุ่มอาชี พ หรื อ
แม้ กระทัง่ กลุ่มแฟนคลับ จะมีการพัฒนาจนสร้ างเป็ น “เครื อข่าย” ดังที่ประพันธ์ ช่วงภูศรี (2550)
ได้ อธิบายรูปแบบและลักษณะของเครื อข่ายไว้ ดังนี ้
เครื อข่าย หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มและองค์กรต่างๆที่มีลกั ษณะความสัมพันธ์ภายใน
องค์กรเครื อข่ายเป็ นแบบแนวราบ มีการเชื่อมประสานการทางานร่วมกันตามลักษณะกิจกรรมและ
อาจแบ่งตามพื ้นที่ เช่น เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ เครื อข่ายสลัม 4 ภาค เครื อข่ายองค์กรชุมชน
เมืองเพื่อที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้ น
เครื อข่าย หมายถึง การขยายขอบเขตความสัมพันธ์ กับกลุ่มหรื อองค์กรอื่นๆที่ มีลกั ษณะ
กิจกรรมแบบเดียวกัน หรื อส่งเสริ มกัน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ฯจับมือเป็ นเครื อข่ายกลับกลุ่มอาชีพ
กลุม่ สตรี จบั มือเป็ นเครื อข่ายกับกลุม่ อสม. เป็ นต้ น
เครื อข่าย หมายถึง การประสานการทากิจกรรมร่วมกันบางอย่างของกลุม่ หรื อองค์กรต่างๆ
เพื่อช่วยเหลือกัน องค์กรหรื อกลุ่มที่เข้ าร่วมประสานกันเป็ นเครื อข่ายต่างมีความเป็ นอิสระไม่ขึ ้นต่อ
กัน
ดังนัน้ เครื อข่าย จึงหมายถึง กลุ่มของคนหรื อองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน หรื อทากิจกรรมร่ วมกัน โดยมีการจัดรู ปแบบหรื อจัดระเบียบโครงสร้ างของคนหรื อ
องค์กร สมาชิกยังคงมีความเป็ นอิสระต่อกัน กล่าวคือ ความสัมพันธ์ ของสมาชิกในเครื อข่ายต้ อง
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เป็ นไปโดยความสมัครใจ กิจกรรมที่ทาในเครื อข่ายต้ องมีลกั ษณะเท่าเทียมหรื อแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน และการเป็ นสมาชิกเครื อข่ายไม่มีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระหรื อความเป็ นตัวของตัวเอง
ของคนหรื อองค์กรนันๆ
้
การสร้ างเครื อข่าย หมายถึง การทาให้ มีการติดต่อและการสนับสนุนให้ มีการแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลข่าวสารและร่วมมือกันด้ วยความสมัครใจ การสร้ างเครื อข่ายควรสนับสนุนและอานวยความ
สะดวกให้ สมาชิกในเครื อข่ายมีความสัม พันธ์ กันฉันท์เพื่อนที่ตา่ งก็มีความเป็ นอิสระ มากกว่าการ
คบค้ าสมาคมแบบพึ่งพิง นอกจากนี ้การสร้ างเครื อข่ายต้ องไม่ใช่การสร้ างระบบการติดต่อเผยแพร่
ข่าวสารแบบทางเดียว ดังนันเครื
้ อข่ายจึงไม่ใช่การส่งจดหมายข่าวไปให้ สมาชิกตามรายชื่อเท่านัน้
แต่ต้องมีการแลกเปลี่ยนด้ วย
ประโยชน์ ของการสร้ างเครื อข่าย เครื อข่ายจะช่ว ยให้ มี การแลกเปลี่ ยนข้ อมูลข่าวสาร
ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เครื่ องมือ และสื่อผ่านการประชุม การทดลอง การประชาสัมพันธ์และ
การให้ ความร่ วมมือกันในการดาเนินโครงการ การแบ่งปั นทักษะและประสบการณ์ให้ แก่กันเป็ น
การเสริ มความสมบูรณ์ให้ กับสมาชิกเครื อข่ายทังมวล
้
ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลหรื อองค์กรก็ตาม การ
แลกเปลี่ ยนข้ อมูล ข่าวสาร และการประสารงานในเครื อข่ายจะช่วยลดการทางานและการใช้
ทรัพยากรที่ซ ้าซ้ อน ทาให้ การพัฒนาสามารถเชื่อมโยงคนที่อยู่ในระดับที่ต่างกัน มีวิธีการทางาน
การจัดองค์กรและมีภูมิหลังต่างกันที่ไม่มีโอกาสติดต่อกัน ให้ เข้ ากันได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ซึ่ง
ส่งผลให้ เกิดความเข้ าใจกันมากขึ ้น นาไปสู่การทางานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ าย เครื อข่าย
สามารถทาให้ คนและองค์กรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กัน ได้ ทราบว่ายังมีบุคคลหรื อหน่วยงานอื่นอีก
มากที่สนใจทางานในเรื่ องเดียวกัน และเผชิญปั ญหาเหมือนกัน เครื อข่ายสามารถทาให้ ความ
ต้ องการของประชาชนได้ รั บ การตอบสนองจากรั ฐ เครื อข่ายท าให้ ค นและองค์ก รได้ รั บ ความ
ช่วยเหลือจากเพื่อน ได้ รับกาลังใจ การจูงใจและการยอมรับ ซึ่งมีความสาคัญต่อหน่วยเล็กๆที่อยู่
นอกระบบราชการ (สุรัชตา ราคา, 2550)
2.3.1 ความหมายและความสาคัญของเครือข่ ายการสื่อสาร
ตติยา เลาหตีรานนท์ (2543 อ้ างถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) เครื อข่ายการสื่อสารกลุ่ม คือ
แบบแผนการพูดคุยติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลหนึง่ กับบุคคลอื่นๆ
ในกลุ่มและภายนอกกลุ่มที่มีความสนใจร่ วมกันในงานและกิจกรรมที่จดั ขึน้ โดยบุค คลดังกล่าว
อาจอยู่ในสถานภาพที่แตกต่างกัน คือ ผู้นากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม ผู้สนใจกิจกรรมของกลุ่มและสมาชิก
ในสังคม
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วินิต เกตุขา (2522 อ้ างถึงใน จิราวรรณ นันทพงศ์, 2552) กล่าวว่า เครื อข่ายการสื่อสาร
หมายถึง แบบแผนการติดต่อเกี่ยวข้ องและประสานงานกันภายในกลุม่ โดยสมาชิกในกลุม่ จะมีการ
ถ่ายทอดข้ อมูลข่าวสารเพื่อให้ งานบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
กาญจนา แก้ วเทพ (2549) กล่าวถึงเรื่ องของเครื อข่ายว่า เมื่อบุคคลหลายๆบุคคลเข้ ามามี
ความสัมพันธ์ทางสังคมต่อกันและกัน เส้ นโยงสายใยสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนันเรี
้ ยกว่า “เครื อข่าย”
ซึ่งหากเป็ นความสัมพันธ์ในด้ านการสื่อสาร เราเรี ยกว่า “เครื อข่ายการสื่อสาร” ซึ่งเป็ นรูปแบบการ
จัดกลุ่ม หรื อองค์กรที่ มี ลักษณะตรงกันข้ ามกับรู ปแบบของข้ ารั ฐ การ (Bureaucracy) กล่าวคื อ
รูปแบบข้ ารัฐการจะมีการจัดกลุ่ม/องค์กรที่มีลกั ษณะเป็ นแนวดิ่ง (Vertical) มีการรวมศูนย์อานาจ
(Centralized) มีระบบการแบ่งสายงานกันอย่างชัดเจน แต่เครื อข่ายจะเป็ นรู ปความสัมพันธ์ ใน
แนวนอน (Horizontal) มี ลักษณะกระจายอ านาจ (Decentralized) มี ระบบการแบ่ง งานอย่ า ง
ยืดหยุน่
ดังนัน้ เครื อข่ายการสื่อสาร หมายถึง เส้ นโยงสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จากคนหนึ่งสู่อีก
คนหนึ่ง ด้ วยกลไกการสื่ อ สารที่ เ ป็ นลักษณะของการมี ส่ว นร่ วม การพูดคุยแลกเปลี่ ยนข้ อ มูล
ข่าวสาร และการแสดงออก ซึง่ คนในชุมชนอาจมีสถานภาพต่างกัน คือ มีผ้ นู ากลุม่ และสมาชิกของ
กลุม่
หลายๆครัง้ ที่มีการเกิดเครื อข่ายใหม่ๆขึ ้นมา มักจะมีลกั ษณะหรื อมองเห็นว่ามีความมัน่ คง
แค่เฉพาะช่วงแรกของการเริ่ มเครื อข่ายเท่านัน้ เมื่อกาลเวลาผ่านไปก็มีหลายเครื อข่ายปิ ดตัวเองลง
ซึ่งบางรายก็ปิดตัวลงหลังจากที่ได้ เริ่ มดาเนินไปได้ เพียงแค่ไม่นานนัก สาเหตุอาจมาจากการที่
เครื อข่ายเหล่านันขาดความเข้
้
าใจในเรื่ องของการธารงรักษาเครื อข่าย เพราะฉะนันแล้
้ ว การรักษา
เครื อข่ายจึงเป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสาคัญและมีความจาเป็ นต้ องมี เพื่อรักษาความ
มัน่ คงของเครื อข่าย
การรักษาเครื อข่ายทาได้ โดยการกาหนดโครงสร้ างของกิจกรรมอย่างชัดเจนทัง้ ในด้ าน
เวลา ความถี่ และการจัดกิ จ กรรมที่ มี ความน่าสนใจและดึง ดูดสมาชิ กให้ เข้ า ร่ วมกิ จ กรรม ซึ่ง
กิจกรรมควรมีทงที
ั ้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
สมาชิกของเครื อข่ายต้ องตระหนักถึงความสาคัญในการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกในเครื อข่าย เพื่อระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งหรื อความไม่เข้ าใจกัน ซึง่ อาจเกิดขึ ้น
ได้ สมาชิกแต่ละคนควรแสดงความเป็ นมิตรต่อกัน เมื่อใดที่เกิดความขัดแย้ งระหว่างกันขึ ้น ต้ องรี บ
หาทางแก้ ไขและดาเนินการไกล่เกลี่ยให้ เกิดความเข้ าใจกันขึ ้น
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เครื อข่ายหลายเครื อข่ายต้ องหยุดดาเนินการลงไป เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุน
การดาเนินงานอย่างพอเพียง ทังทรั
้ พยากรด้ านวัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ตา่ งๆ ปริ มาณและ
คุณภาพของบุคลากร และเงินทุนดาเนินการ (ภัทรวรรณ ลิ ้มวัฒนวงศา, 2553)
2.3.2 บทบาทของสมาชิกในเครือข่ าย
กาญจนา แก้ วเทพ (2551, น.14-15) ได้ กล่าวถึงเรื่ องของภาระหน้ าที่ของเครื อข่าย สรุปได้
ว่า บทบาทของสมาชิกภายในเครื อข่าย ประกอบด้ วย
ตาแหน่งที่ 1 ศูนย์กลางของเครื อข่าย (Star) เนื่องจากเครื อข่ายเป็ นรู ปแบบการจัดการ
ความสัมพันธ์ ของผู้คน ดังนัน้ ตาแหน่งที่เป็ นศูนย์กลางของเครื อข่ายเป็ นสตาร์ ประจากลุ่ม คือ
ตาแหน่งที่มี “เส้ นสายความสัมพันธ์จากสมาชิกคนอื่นๆ” พุ่งเข้ ามาหามากที่สดุ ตาแหน่งนี ้อาจจะ
เป็ นหัวหน้ าเครื อข่าย หรื อรองประธานเครื อข่าย ฯลฯ
ตาแหน่งที่ 2 ผู้ประสานงาน/ติดต่อสื่อสาร (Liaison) ในขณะที่สตาร์ เป็ นชุมทางเส้ นสาย
ความสัมพันธ์ นนั ้ ผู้ประสานงานจะทาหน้ าที่เป็ นชุม ทางของเส้ นทางการติดต่อสื่ อสาร ซึ่งเป็ น
ตาแหน่งที่สาคัญอีกตาแหน่งหนึ่ง เป็ นต้ น
ตาแหน่งที่ 3 ชุมสายย่อย/โหนด (Node) ในกรณีที่เครื อข่ายมีขนาดใหญ่หรื อครอบคลุม
พื ้นที่กว้ างขวางมากๆ เนื่องจากสตาร์ นนเป็
ั ้ นมนุษย์ธรรมดา จึงต้ องมีข้อจากัดทังเรื
้ ่ องเวลาและ
พื ้นที่ ซึง่ อาจทาให้ ไม่สามารถติดต่อกับสมาชิกได้ อย่างทัว่ ถึง ในลักษณะแบบนี ้จาเป็ นต้ องมีชมุ สาย
ย่อยๆหรื อโหนด มาทาหน้ าที่ประสานงานเป็ นตัวกลางระหว่างสมาชิกแต่ละกลุ่มกับสตาร์ และผู้
ประสานงาน
ตาแหน่งที่ 4 สมาชิก (Member) สมาชิกนับเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญสาหรับการดารงอยู่
และความเข้ มแข็งของเครื อข่ายเช่นเดียวกัน แม้ จะดูเป็ นตาแหน่งปกติธรรมดาก็ตาม แต่เครื อข่ายที่
เข้ มแข็งย่อมต้ องมีสมาชิกที่มีความกระตือรื อร้ นด้ วยเช่นกัน
ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์ (2547 อ้ างถึงใน พัทร์ ศรัณย์ ตนานุประวัติ, 2552) ได้ ศึกษาวิจยั
เกี่ ยวกับเรื่ อง “การวิเคราะห์เครื อข่ายการสื่ อสาร” ซึ่งได้ กล่าวถึงบทบาทเบื ้องต้ นของบุค คลใน
เครื อข่าย ซึ่ง โดยรวมแล้ ว แต่ล ะเครื อข่ายมักจะประกอบไปด้ วยบุคคล 3 กลุ่ม ได้ แก่ แกนนา
เครื อข่าย สมาชิกเครื อข่าย และพันธมิตรของเครื อข่าย
แกนน าเครื อ ข่ า ย ได้ แ ก่ บุค คลที่ ส มาชิ ก เครื อ ข่ า ยศรั ท ธา เชื่ อ ถื อ ยกย่ อ ง โดยอาจ
ประกอบด้ วยแกนนาเครื อข่ายอย่างเป็ นทางการ ซึ่งมีการประกาศให้ รั บรู้ โดยทัว่ กัน และแกนนา
เครื อข่ายอย่างไม่เป็ นทางการ ซึง่ บุคคลที่สมาชิกเครื อข่ายมักจะขอความคิดเห็นในวาระต่างๆ โดย
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แกนนาเครื อข่ายมีบทบาทสาคัญในด้ านต่างๆ เช่น การเป็ นส่วนหนึ่งของการริ เริ่ มเครื อข่าย เป็ น
บุคคลที่มีบทบาทในการตัดสินใจ ดาเนินกิจกรรมต่างๆของเครื อข่าย ทังในด้
้ านการกระจายข้ อมูล
ข่าวสารสู่สมาชิก การริ เริ่ มตังประเด็
้
นต่างๆ การจัดกระบวนการต่างๆในการระดมสมองหรื อรับฟั ง
ความคิดเห็นจากสมาชิก การแสวงหาแนวทางในการผลักดันให้ เกิดกระบวนการตัดสินใจของ
เครื อข่ายในเรื่ องต่างๆ
สมาชิกเครื อข่าย ได้ แก่ บุคคลที่เป็ นส่วนหนึ่งของเครื อข่าย ทังในด้
้ านการกระทากิจกรรม
การร่ วมเสนอความคิดเห็น และการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจต่างๆ ตลอดจนร่ วมรับผิดชอบกับ
ผลต่างๆที่จะเกิดขึ ้นหลังจากตัดสินใจไปแล้ ว ซึ่งการที่บุคคลหนึ่งๆเข้ ามาเป็ นสมาชิกในเครื อข่าย
หนึ่งแล้ ว ไม่ได้ หมายความว่าไม่สามารถเป็ นสมาชิกของเครื อข่ายอื่นๆได้ อีก ในทางปฏิบตั ิบุคคล
หนึ่ง ๆสามารถเป็ นสมาชิ กได้ ห ลายเครื อข่า ย ขึน้ อยู่กับ ความสนใจของแต่ละบุค คล การแบ่ง
บทบาท/หน้ าที่ เวลา ตลอดจนความรู้สกึ ไว้ เนื ้อเชื่อใจของสมาชิกอื่นๆในเครื อข่าย
พันธมิตรเครื อข่าย ได้ แก่ บุคคลที่ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของเครื อข่ าย แต่มีส่วนช่วยสนับสนุน
เครื อข่ายในเรื่ องต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้ อมูลหรื อข้ อคิดเห็นต่างๆ การอานวยความสะดวกใน
ด้ านการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นๆ การให้ การสนับสนุนด้ านนโยบาย กิจกรรม บุคลากร
ตลอดจนงบประมาณ เป็ นต้ น
ส าหรั บ กลุ่ม แฟนคลับ แล้ ว บทบาทหลัก ๆภายในเครื อ ข่ า ยของกลุ่ม แฟนคลับ นัน้ จะ
ประกอบไปด้ วย 2 กลุ่ม เท่านัน้ คือ แกนนาเครื อข่าย หรื อว่าแอดมิ นบ้ านเบส และอี กกลุ่ม คือ
สมาชิกเครื อข่าย สาหรับบทบาทผู้ประสานงาน/ติดต่อสื่อสารกับพันธมิตรนันจะรวมไว้
้
เป็ นหน้ าที่
ของแอดมิน
2.3.3 ประเภทและรู ปแบบของเครื อข่ ายการสื่อสาร
เมตตา กฤตวิทย์ และคณะ (อ้ างถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) ได้ กล่าวถึงเรื่ องของเครื อข่าย
การสื่อสาร (Communication Network) คือ ระบบการแพร่ กระจายข้ อมูลในบรรดาสมาชิกของ
กลุม่ เครื อข่ายการสื่อสารสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้ แก่
เครื อข่ายการสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการ (Informal Network) หรื อเครื อข่ายการสื่อสารที่
เกิดขึน้ เอง (Emergent Communication Network) เกิดขึน้ จากการสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งไม่มี
ใครได้ รับมอบหมาย หรื อบังคับให้ ใช้ การติดต่อผ่านช่องทางใดช่องทางหนึง่ อย่างตังใจ
้ ตรงกันข้ าม
เครื อข่ายเหล่านีเ้ กิ ดขึน้ เมื่ อ สมาชิกมี ปฏิสัมพันธ์ กับบุคคลอื่ นอย่างมีอิสระในอัตราความถี่ และ
ความเข้ มข้ นของการสื่อสารต่างกัน จากการศึกษาพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป เครื อข่ายที่เกิดขึ ้นเองนี ้
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จะค่อยๆกลายเป็ นแหล่งข้ อมูลที่ไม่เป็ นระเบียบ (Unstructured) อื่นๆ ล้ วนเป็ นการแลกเปลี่ยนสาร
ในเครื อข่ายเหล่านี ้
เครื อข่ายการสื่อสารแบบเป็ นทางการ (Formal Network) หรื อเครื อข่ายการสื่อสารที่ได้ ถกู
กาหนดไว้ (Prescribed Communication Network) เป็ นประเภทของการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึง่
เกิดปฏิสมั พันธ์ในเครื อข่ายที่ได้ มีการวางแผนอย่างแน่นอน เครื อข่ายเหล่านี ้จึงมีโครงสร้ างที่ มีแบบ
แผน ดังนันบทบาทและสถานภาพของบุ
้
คลากรหรื อสมาชิกจึงเป็ นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างมาก ชีวิต
ในสังคมทุกวันนี ้ ส่วนใหญ่ต้องการการวางรูปแบบเครื อข่ายการสื่อสารแทบทังสิ
้ ้น
เครื อข่ายทังสองประเภทต่
้
างมีตาข่ายที่ต่อเนื่องกัน (Net Connectivity) คือ เส้ นทางการ
ติดต่อสมาชิกสามารถสื่อสารเข้ าถึงสมาชิกอื่นในเครื อข่ายแบบ “All-channel net” คือ สมาชิกทุก
คนจะมีทางติดต่อถึงกันได้ หมด ในขณะที่เครื อข่ายแบบ “Restricted net” นัน้ สมาชิกบางคนมี
ทางการสื่อสารถึงบุคคลอื่นในเครื อข่ายอย่างจากัด หรื ออาจไม่มีทางสื่อสารกับบุคคลอื่นเลย
สาหรับเครื อข่ายการสื่อสารของกลุ่มแฟนคลับในปั จจุบนั พบว่าเป็ นเครื อข่ายการสื่อสาร
แบบเป็ นทางการ เนื่องจากมีการสื่อสารผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งอย่างตังใจและมี
้
การกาหนด
หน้ าที่ของบุคคลภายในกลุ่ม และสมาชิกภายในกลุ่มมีการสร้ างปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกันภายใน
เครื อข่ายของตนเองอย่างต่อเนื่อง
Remond (2001, pp.266-267 อ้ า งถึ ง ใน สุรั ช ตา ราคา, 2550) ได้ ก ล่า วถึ ง รู ป แบบของ
เครื อข่ายการสื่อสาร ซึ่งได้ พดู ถึงระบบของโครงสร้ างที่มีรูปแบบ การสื่อสารได้ สรรสร้ างเครื อข่าย
และเครื อข่ายก็ มีผลกระทบกับการสื่ อสาร ซึ่งได้ สรุ ปแบบจาลองของเครื อข่ายการสื่ อสารไว้ 5
ประเภท ได้ แก่
2.3.3.1 Chain network คือเครื อข่ายการสื่ อสารแบบลูกโซ่ เป็ นเครื อข่ายการ
สื่อสารที่สมาชิกแต่ละคนจะติดต่อไปยังสมาชิกคนอื่นที่อยู่ถัดไปเท่านัน้ เนื่องจากมีข้อจากัดในแง่
การประสานงานและการติดต่อระหว่างสมาชิกในกลุ่ม บางครัง้ จึงเป็ นความยากลาบากที่กลุ่มจะ
ทางานให้ สาเร็จได้ ตามที่ต้องการ เพราะขาดความเป็ นอิสระในการติดต่อสื่อสาร เป็ นต้ น

ภาพที่ 2.1 เครื อข่ายการสื่อสารแบบลูกโซ่
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2.3.3.2 Wheel network คือ เครื อข่ายการสื่อสารแบบวงล้ อ เป็ นเครื อข่ายที่รวม
อานาจไว้ ที่ศนู ย์กลางมากที่สดุ บุคคลที่อยู่ตรงกลางจะเป็ นผู้นาและมีอานาจมากที่สดุ สมาชิกคน
หนึง่ ซึง่ รับข่าวสารแล้ วส่งข่าวสารนันไปยั
้ งสมาชิกคนอื่นๆ

ภาพที่ 2.2 เครื อข่ายการสื่อสารแบบวงล้ อ
2.3.3.3 Circle network คือ เครื อข่ายการสื่อสารแบบวงกลม เป็ นเครื อข่ายการ
สื่อสารที่สมาชิกทุกคนมีฐานะเท่าเทียมกัน สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ทงสองด้
ั้
าน

ภาพที่ 2.3 เครื อข่ายการสื่อสารแบบวงกลม
2.3.3.4 Y network คือ เครื อข่ายการสื่อสารแบบตัววาย เป็ นเครื อข่ายการสื่อสาร
ที่มีสมาชิกอยูต่ รงกลางเพียง 2 คน ทาหน้ าที่ประสานงานและส่งข้ อมูลที่ได้ รับจากสมาชิกคนอื่นๆที่
อยู่รอบนอก รูปแบบของการสื่อสารแบบตัววายนี ้ มักเกิดขึ ้นในกลุ่มที่มีสมาชิกเพียง 1 หรื อ 2 คน
เท่านัน้ เต็มใจที่จะรับทางานและรับผิดชอบต่อผลสาเร็ จของงาน ในขณะที่ส่วนที่เหลือจะไม่ได้
รับผิดชอบ
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ภาพที่ 2.4 เครื อข่ายการสื่อสารแบบตัววาย
2.3.3.5 All-channel network คื อ เครื อ ข่า ยการสื่ อ สารแบบทุก ช่ อ งทาง เป็ น
เครื อข่ายการสื่ อสารที่ เ อื อ้ ให้ ส มาชิ กทุกคนมี ปฏิสัมพันธ์ กันอย่างทั่วถึง ได้ โดยตรง ไม่ต้องผ่าน
สมาชิกคนอื่นๆ เรี ยกได้ ว่าเป็ นเครื อข่ายที่สมบูรณ์ มากที่สุด เพราะไม่มีข้อจากัดการสื่อสารของ
สมาชิก โดยเครื อข่ายนี ้จะเปิ ดโอกาสให้ มีปฏิกิริยาย้ อนกลับสูงที่สดุ

ภาพที่ 2.5 เครื อข่ายการสื่อสารแบบทุกช่องทาง
2.3.4 กระบวนการทางานของเครือข่ ายการสื่อสาร
เครื อข่าย เป็ นวิธีการสื่อสารอย่างหนึ่งที่มีความสาคัญสาหรับการประสานความร่ วมมือ
เป็ นการทางานด้ วยการถ้ อยทีถ้อยอาศัยระหว่างสมาชิกและภาคีร่วมกัน โดยมีจดุ เริ่ มต้ นจากการ
ทางานพื ้นที่และประเด็นเล็กๆแล้ วขยายเป็ นกระบวนการเครื อข่ายที่กว้ างขวางออกไป พร้ อมทัง้
แสวงหาความรู้ ใหม่ วิธีการใหม่ที่เหมาะสมกว่า โดยมีระบบการสื่อสารและนวัตกรรมใหม่เป็ น
เครื่ องมือที่จะสร้ างความหมายและความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน (สุรัชตา ราคา, 2550) ดังภาพ
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งาน/ภารกิจ

สัมพันธภาพระหว่างสมาชิก

กระบวนการเรี ยนรู้และการปรับตัว

การทากิจกรรมและการเคลื่อนไหวทาง
สังคม เช่น การกาหนดนโยบาย
ภาพที่ 2.6 กระบวนการทางานของเครื อข่าย
สุปรี ดา ช่อลาใย (2549) ได้ กล่าวถึงกระบวนการเกิดขึ ้นของกลุม่ แฟนคลับไว้ ดงั นี ้
2.3.4.1 ระยะการก่อตัว (Origin) เริ่ มจากการก่อตัวของแฟนคลับที่เป็ นปั จเจก
บุคคล จากนันเมื
้ ่อแฟนคลับมีจานวนมากขึ ้นจึงเกิดการใช้ การสื่อสารในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ แฟน
คลับที่เป็ นปั จเจกบุคคลเข้ ามารวมตัวกันเป็ นกลุ่ม มีการสื่อสารเพื่อหาสมาชิกในรูปแบบต่างๆ เช่น
ผ่านทางเว็บไซต์ หรื อผ่านการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็ นต้ น
2.3.4.2 ระยะการท าหน้ า ที่ (Function) การใช้ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ต่างๆ
ภายในเครื อข่ายเพื่อธารงรักษาเครื อข่ายให้ อยู่ได้ อย่างยัง่ ยืน เช่น การทาหน้ าที่เมื่อนักร้ องที่ตนชื่น
ชอบมีข่าวลือที่ไม่ดีเกิดขึน้ การทาหน้ าที่สื่อสารกันเมื่อศิลปิ นยังไม่มีผลงานออกมา และการทา
หน้ าที่ชว่ ยกันสนับสนุนเมื่อศิลปิ นมีผลงานหรื อมีการแสดง เป็ นต้ น
2.3.4.3 ระยะการธารงรักษา (Maintenance) มีการสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ และ
วางรากฐานที่ พ ร้ อมจะติ ด ต่ อ กั น ได้ เ มื่ อ ต้ อ งการความร่ ว มมื อ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ ครื อ ข่ า ยมี ก าร
ดาเนินงานได้ อย่างยั่งยืน เช่น มีการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ มต่างๆภายในเครื อข่ายเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารซึง่ กันและกัน เพื่อให้ เครื อข่ายดารงได้ อย่างยาวนานและมีเสถียรภาพ
2.3.5 ปั จจัยที่ทาให้ กลุ่มดารงอยู่และดาเนินไปได้
Reeves (1970 อ้ างถึงใน สุปรี ดา ช่อลาใย, 2549) ได้ กล่าวถึงเรื่ องลักษณะของกลุ่มที่มี
ประสิทธิภาพ ซึง่ นามาสรุปเป็ นข้ อได้ ดงั นี ้
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2.3.5.1 เป็ นกลุ่ม ที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายที่ ท าได้ จ ริ ง สอดคล้ องกั บ
ความสามารถของผู้นาและสมาชิก มีความร่วมมือภายในกลุม่ สูง
2.3.5.2 สมาชิกมีความกระตือรื อร้ นสนใจกิจการของกลุ่ม ไม่ปล่อยให้ เป็ นหน้ าที่
ของผู้นาเพียงฝ่ ายเดียว
2.3.5.3 สมาชิ กเต็ม ใจที่ จ ะทางานหนักเพื่ อให้ กลุ่ม บรรลุเป้าหมายและรั ก ษา
ความเป็ นกลุม่ ไว้
2.3.5.4 กลุม่ มีการตัดสินใจโดยกลุม่ เองในเรื่ องงานและความก้ าวหน้ าของกลุม่
2.3.5.5 สมาชิกมีความจงรักภัคดีและภาคภูมิใจในความสาเร็จของกลุม่
2.3.5.6 กลุม่ มีผ้ นู าที่ดีและเข้ มแข็ง
2.3.5.7 ผู้นาและสมาชิกร่ วมกันวางแผนและควบคุมการกระทา ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพของกลุม่ โดยเน้ นการกระตุ้นจิตสานึก
การสื่ อสารเป็ นส่วนส าคัญที่ ทาให้ เ กิ ดการรวมกลุ่ม และกลุ่ม สามารถดาเนิน ต่อ ไปได้
เนื่องจากการสื่อสารมีส่วนช่วยให้ เกิดความเข้ าใจร่วมกัน สามารถทาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
ได้ ซึง่ ปริมาณและคุณภาพของการสื่อสารภายในกลุม่ จะขึ ้นอยูก่ บั ตัวแปรดังต่อไปนี ้
1) สถานภาพของสมาชิก (Member status)
สถานภาพของสมาชิก หมายถึง คุณสมบัติของสมาชิกที่เป็ นที่ยอมรับ
หรื อเป็ นที่ปรารถนาของสังคม จากการศึกษาพบว่า สมาชิกที่มีสถานภาพสูงจะสื่อสารได้ มากกว่า
สมาชิ ก ที่ มี ส ถานภาพต่ า กล่ า วคื อ สมาชิ ก ที่ มี ส ถานภาพสูง จะมี ก ารสื่ อ สารกับ สมาชิ ก ที่ มี
สถานภาพสูง ด้ วยกันเองบ่อยครั ง้ กว่าการสื่ อสารกับสมาชิ กที่ มี สถานภาพต่า ส่วนสมาชิ กที่ มี
สถานภาพต่าจะมีการสื่อสารกับสมาชิกที่มีสถานภาพต่าด้ วยกันเองเช่นกัน ซึง่ ผลการวิจยั บางเรื่ อง
พบว่า สมาชิกที่มีสถานภาพต่าอาจมีการสื่อสารอย่างไม่เป็ นมิตร เมื่อพวกเขาหวังที่จะมีสถานภาพ
ที่สงู ขึ ้น
2) ขนาดของกลุม่ (Group size)
ขนาดของกลุ่มมีความสัมพันธ์กบั การสื่อสาร เมื่อกลุ่มมีขนาดใหญ่ขึ ้นจะ
มีผลต่อระดับของปฏิกิริยาย้ อนกลับ (Feedback) ลดน้ อยลง ทาให้ การสื่อสารผิดพลาด และเพิ่ม
ความขัดแย้ งไม่เป็ นมิตรต่อกัน นอกจากนีข้ นาดของกลุ่มยังมีผลต่อความพึงพอใจของสมาชิ ก
เช่นกัน
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3) บรรทัดฐานของความสอดคล้ อง (Conformity)
บรรทัดฐาน ความสอดคล้ อง และการสื่อสารมีความสัมพันธ์กนั กล่าวคือ
หากสมาชิกมีความเห็นไม่สอดคล้ องกับกลุม่ จะเป็ นเป้าหมายที่ถกู มุง่ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
แต่เมื่อเขายังคงไม่สอดคล้ องกับกลุม่ เหมือนเดิม เขาจะถูกปฏิเสธการสื่อสารด้ วย
4) การรวมตัวกันของกลุม่ (Cohesiveness)
กลุ่มที่รวมตัวกันเหนียวแน่น การสื่อสารของสมาชิกจะเท่าเทียมกัน มี
ปริ มาณการสื่อสารมาก และมองว่าการสื่อสารมีคณ
ุ ค่ามากกว่ากลุม่ ที่สมาชิกรวมตัวกันน้ อย และ
การสื่อสารระหว่างสมาชิกกลุ่มที่มีการรวมตัวกันสูงนัน้ จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการสื่อสารของ
กลุม่ ที่รวมตัวกันน้ อย
5) โครงสร้ างอานาจ (Power structure)
โครงสร้ างอ านาจ หมายถึ ง อิ ท ธิ พ ลของสมาชิ ก กลุ่ ม ที่ มี ต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงความคิดเห็นในระหว่างการอภิ ปราย ตลอดจนการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม จาก
การศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ ระหว่างอานาจของสมาชิกกลุ่มกับพฤติกรรมการสื่อสาร ซึ่งใน
ขณะเดียวกันทิศทางและเนื ้อหาของการสื่อสารก็ได้ รับอิทธิพลมาจากโครงสร้ างอานาจได้ กลุม่ ด้ วย
6) บทบาท (Role)
บทบาทของบุคคลสาคัญจะมีความสัมพันธ์ กับปริ มาณการสนทนากับ
สมาชิ ก และได้ รับการสนทนาตอบกลับ จากสมาชิ ก ด้ ว ย นอกจากนี ้ ปริ ม าณการสื่ อสารยัง มี
ความสัมพันธ์กบั ข้ อเสนอแนะและความคิดที่ดีที่สดุ อีกด้ วย
7) บุคลิกของสมาชิก (Member personality)
บุคลิกของสมาชิกมีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารอย่างชัดเจน ทังในแง่
้
ของ
การวัดบุคลิกของสมาชิกจากการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นจากบุคคลต่างๆในกลุ่มในสถานการณ์
ต่างๆนัน้ จะยืนอยู่บนหลักการที่ว่า การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ก่อให้ เกิดการตอบสนองของ
บุคคลแตกต่างกัน รวมทังความแตกต่
้
างในปริ มาณการสื่อสาร อัตราการสื่อสาร และประเภทของ
การสื่อสารด้ วยเช่นกัน
8) การงานของกลุม่ (Group tasks)
การบรรลุความสาเร็จของการงานหรื อเป้าหมายของกลุม่ มีความสัมพันธ์
กับการสื่อสาร ปริ มาณของการส่งและการรับข่าวสาร ตลอดจนการออกแบบการไหลของข่าวสาร
เพื่อให้ เกิดความคิดขึ ้นในกลุม่ นัน้ ล้ วนมีความสัมพันธ์กบั การประสบความสาเร็จของกลุม่ เมื่อการ
งานหรื อเป้าหมายของกลุม่ มีความยากปานกลาง (สุปรี ดา ช่อลาใย, 2549)
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การสื่อสารของกลุ่มแฟนคลับนัน้ มีการใช้ เครื อข่ายการสื่อสารในการปฏิสมั พันธ์ ติดต่อ
ระหว่างกัน จากผู้นากลุ่มไปยังสมาชิก จากสมาชิกสู่สมาชิก และจากสมาชิกไปสู่ผ้ นู ากลุ่ม การ
ติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องทาให้ เกิดการติดต่อสื่อสารในวงกว้ างขวางขึ ้น และยิ่งทาให้ เกิดวง
กว้ างมากขึ ้นหากเกิดการปฏิสมั พันธ์ ใหม่ขึ ้นเรื่ อยๆ อย่างเช่นการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างสมาชิกของ
กลุม่ ที่หนึง่ กับสมาชิกของกลุม่ ที่สอง หรื อจากผู้นากลุม่ สมาชิกที่หนึง่ กับผู้นากลุม่ สมาชิกที่สอง การ
สร้ างปฏิสมั พันธ์ใหม่ในแต่ละครัง้ นับว่าเป็ นการสร้ างเครื อข่ายการสื่อสารอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด ไร้ ซึ่ง
เงื่อนไขทางด้ านภาษา เนื่องจากสิ่งที่แฟนคลับสนใจคือนักร้ องและนักแสดงต่างชาติ ดังนันการเกิ
้
ด
เครื อ ข่า ยการสื่ อ สารในแต่ล ะครั ง้ นัน้ ไม่ไ ด้ มี แ ค่เ พี ย งระหว่า งคนไทยและคนไทย แต่ยัง มี ก าร
เชื่อมโยงเครื อข่ายของคนไทยกับเครื อข่ายของชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน ซึ่งแต่ละเครื อข่ายนันจะให้
้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อจุดประสงค์เพี ยงจุดประสงค์เดียว นั่นคือการสนับสนุน คนที่
เครื อข่ายของตนเองชื่นชอบและสนใจอยู่ ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงได้ นาแนวคิดเกี่ ยวกับ กลุ่ม
และเครื อข่ายการสื่อสารมาใช้ ประกอบการวิเคราะห์การสื่อสารของกลุม่ แฟนคลับ

2.4 แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารชุมชนในฐานะพืน้ ที่ชุมชนเสมือน
2.4.1 ความหมายและความเป็ นมาของชุมชนเสมือนจริง
Rheingold (1993 อ้ างถึ ง ใน กุ ล วั ฒ น์ อั ง กสิ ท ธ์ , 2551) กล่ า วถึ ง ชุ ม ชนใหม่ บ น
Cyberspace หรื อที่เรี ยกว่า ชุมชนเสมือน ว่าเป็ นที่ที่ไร้ ซึ่งข้ อผูกพันที่แท้ จริงกับผู้อื่น ซึง่ คุณลักษณะ
ดังกล่าวเป็ นพื ้นฐานสาคัญสาหรับชุมชนที่แท้ จริง
Barney (อ้ างถึงใน จุฑามาศ ปฏิกรศิลป์, 2554) กล่าวว่า หัวใจหรื อแก่นของชุมชนเสมือน
มี 2 ประการ คือ การสื่อสาร (Communication) และความสนใจร่วมกัน (Shared interests)
ชุมชนเสมือน หมายถึง เครื อข่ายสังคมประเภทหนึ่งสาหรับปั จเจกบุคคล ผู้ซึ่งโต้ ตอบกัน
ผ่านสื่ อเฉพาะ โดยอาจสื่ อสารข้ ามพรมแดนทางภูมิ ประเทศหรื อทางการเมื อง เพื่ อที่ จ ะบรรลุ
ความสาเร็จหรื อสิ่งที่สนใจร่วมกัน
ชุมชนเสมือน เป็ นเครื อข่ายทางสังคมของบุคคลที่มีปฏิสมั พันธ์กันผ่านสื่ อเฉพาะเจาะจง
อาจเกิ ด ขึน้ ข้ า มขอบเขตทางภูมิ ศ าสตร์ แ ละทางการเมื อ ง เพื่ อ ที่ จ ะติด ตามผลประโยชน์ ห รื อ
เป้าหมาย หนึ่งในประเภทที่แพร่หลายมากที่สดุ ของชุมชนเสมือน คือ ชุมชนออนไลน์ (Wikipedia,
2557b)
Virtual Community หรื อ ชุ ม ชนเสมื อ นจริ ง ได้ ถื อก าเนิ ด ขึ น้ จากเว็ บ ไซต์ Well
(www.well.com) ในปี 1985 ซึง่ เป็ นการรวมกลุ่มบนอินเทอร์ เน็ตของชุมชนเสมือนในช่วงต้ นๆ เป็ น
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การรวมตัวเพื่อการสื่อสารในรูปแบบใหม่ของมนุษย์ จากการรวมกลุ่มเพื่อสื่อสารในโลกแห่งความ
จริงได้ เปลี่ยนเป็ นการรวมกลุ่มเพื่อสื่อสารผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ทาให้ มนุษย์สามารถรับส่งสาร
ได้ อย่างรวดเร็วและไม่มีข้อจากัด ส่งผลให้ การรวมกลุม่ มีขนาดใหญ่มากขึ ้นจนเกิดเป็ นชุมชนขึ ้นมา
ประกอบไปด้ วยความหลากหลายของสมาชิก ความหลากหลายของความคิดเห็น ซึ่งสามารถ
รวมกลุม่ บุคคลที่มีเป้าหมายเดียวกันให้ มารวมตัวอยูใ่ นชุมชนเดียวกันได้ ก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลข่าวสาร แบ่งปั นข้ อมูล และแบ่งปั นความรู้ระหว่างกัน
ชุมชนเสมือนจริ งมีการเริ่ มใช้ งานครัง้ แรกจากเว็บไซต์ Classmate.com ในปี 1995 และ
เว็บไซต์ SixDegrees.com ในปี 1997 ซึ่งทัง้ 2 เว็บไซต์นี ้ เป็ นเว็บไซต์ที่ก่อตังเพื
้ ่อการสื่อสารด้ าน
ข้ อมูลข่าวสาร การส่งข้ อความ และการแลกเปลี่ยนข้ อมูลร่ วมกันระหว่างเพื่อนนักเรี ยนภายใน
โรงเรี ย น ต่อ มาในปี 1999 Jonathan Bishop ได้ พัฒ นาเว็ บ ไซต์ Epinions,com โดยมี ก ารเพิ่ ม
ฟั งก์ชนั การใช้ งาน โดยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถควบคุมเนื ้อหาและการติดต่อระหว่างกันได้ โดยไม่จากัดการ
สื่อสารแค่ในลิสท์เท่านัน้ ชุมชนเสมือนจริงได้ รับการพัฒนาและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จน
กลายเป็ น Myspace, Facebook, Twitter ที่ มี การใช้ ง านอย่างแพร่ หลายในปั จ จุบัน (กชพรรณ
อุปริกชาติพงษ์, 2552)
ชุมชนเสมือนนี ้เน้ นมิตขิ องเทคโนโลยีเป็ นสาคัญ ซึง่ เข้ ากับยุคสมัยในปั จจุบนั ที่คนในสังคม
มีความเป็ นปั จเจกสูง เกิดการเลือกรับข่าวสารมากยิ่งขึ ้น ตัวอย่างของชุมชนเสมือนที่เห็นได้ ชดั เจน
ที่สุดคือ กลุ่มแฟนคลับ ที่มีการรวมตัวกันในพื ้นที่ออนไลน์ และใช้ พื ้นที่ออนไลน์นนในการติ
ั้
ดต่อ
ปฏิสมั พันธ์กนั มากกว่าการรวมตัวกันในพื ้นที่จริ ง เนื่องจากมิติทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาที่เพิ่ม
มากขึ ้น ทาให้ คนส่วนใหญ่เข้ าถึงความทันสมัย และเกิดการกระจายตัวของคนในกลุ่ม โดยใช้ ช่อง
ทางการสื่อสารในพื ้นที่เสมือนสร้ างชุมชนแห่งใหม่ของตนเองขึ ้นมา
2.4.2 องค์ ประกอบและรู ปแบบของชุมชนเสมือนจริง
การศึกษาเรื่ องชุมชนเสมือนจริ งมีลักษณะเป็ นสหวิชาการ เป็ นการศึกษาทัง้ ทางนิเทศ
ศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร สังคมวิทยา และสาขาอื่นๆ ทาให้ การแยกย่อยองค์ประกอบและ
รู ปแบบของชุม ชนเสมื อนจริ ง มี ความหลากหลายและมี ลักษณะเฉพาะตามสาขาวิช าที่ ศึก ษา
ตัวอย่างเช่น เมื่อศึกษาเรื่ องชุมชนเสมือนจริ งด้ วยสาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร จะสามารถแยก
องค์ประกอบโดยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี เช่น การสื่อสารในห้ องสนทนา (Chat
room) การสื่อสารในกระดานข่าว (Bulletin board) สาหรับมุมมองเรื่ องชุมชนเสมือนจริ งในทาง
สังคมวิทยา จะมองโดยอิงกับประเด็น “โครงสร้ างปฏิสมั พันธ์ทางสังคม” ของกลุม่ คนและเครื อข่าย
สัง คม หรื อหากมองในฐานะสถานที่ ของการปฏิสัมพันธ์ ทางสัง คมที่ เกิ ดขึน้ ในพืน้ ที่เสมื อนจริ ง
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(Virtual space) จะเห็นได้ ว่าชุมชนเสมือนจริ งสามารถแบ่งแยกองค์ประกอบได้ เป็ นจานวนมาซึ่ง
ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยตามมุมมองของแต่ละศาสตร์ การเกิดปฏิสมั พันธ์ทางสังคมในอินเทอร์ เน็ตได้ ทาให้
เกิดเป็ นรู ปแบบสังคมแบบเฉพาะแบบหนึ่งตามที่ Komito (1998 อ้ างถึงใน จตุรวิทย์ ทองเมือง,
2551) ได้ เสนอไว้ ว่า ชุมชนเสมือนจริ งเป็ นสังคมไซเบอร์ ที่มีระบบของจารี ต กฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน
เฉพาะตัว แต่มีการเปลี่ยนแปลงลื่นไหลสูงกว่าชุมชนจริง
การปฏิสมั พันธ์มีความสาคัญต่อการอธิบายองค์ประกอบของชุมชนเสมือนจริ ง ซึ่งชุมชน
เสมือนชุมชนหนึ่งไม่จ าเป็ นต้ องมี องค์ประกอบครบถ้ วน สาหรั บรู ปแบบและองค์ประกอบของ
ชุมชนเสมือนในที่นี ้จะใช้ มมุ มองด้ านการปฏิสมั พันธ์เป็ นหลัก ซึง่ มี 5 องค์ประกอบ ดังนี ้
2.4.2.1 เป้ าหมาย (Purpose) หรื อ เนื อ้ หาของการปฏิ สัม พัน ธ์ (Content of
interaction) หมายถึง เนื ้อหาของการสื่อสารและเป้าหมายของชุมชนที่ถกู สร้ างขึ ้นมาร่ วมกันโดยผู้
ก่อตังชุ
้ มชนและสมาชิกชุมชน
2.4.2.2 สถานที่ (Place) หรื อ ขอบเขตเทคโนโลยีสื่อกลางของการปฏิสัมพันธ์
(Extent of technology mediation of interaction) หมายถึง สถานที่ที่มีปฏิสัมพันธ์ เกิดขึน้ ทัง้ ใน
พื ้นที่ชุมชนเสมือนจริ งและนอกพื ้นที่ชุมชนเสมือนจริ ง องค์ประกอบเรื่ องสถานที่ในชุมชนเสมือน
จริ งมีความสาคัญ แต่ก็เป็ นประเด็นที่มีปัญหาสาหรับนักวิจยั เนื่องจากลักษณะของชุมชนเสมือน
จริ งนัน้ ไม่ได้ มีพื ้นที่จริ งแบบชุมชนจริ งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งชุมชนทางภูมิศาสตร์ จะมีขอบเขตพืน้ ที่
การตังอยู
้ ่อย่างชัดเจน การมีพื ้นที่ชดั เจนของชุมชนจริ งเป็ นปั จจัยที่ทาให้ สมาชิกในชุมชนรู้ สึกถึง
ความเป็ นเจ้ าของ (Sense of belongingness) และมีคา่ นิยมร่วมกัน (Shared values) ที่พฒ
ั นาขึ ้น
ผ่านระบบปฏิสมั พันธ์ได้ มากกว่า
Harrison และ Dourish (1996 อ้ างถึงใน จตุรวิทย์ ทองเมือง, 2551) อธิ บายว่า
คุณลักษณะองค์ประกอบของชุมชนเสมือนจริ งมีโครงสร้ าง 2 แบบ ซึ่งมีความเกี่ยวข้ องกับ “พื ้นที่”
(Space) ในเชิงกายภาพ และ “สถานที่” (Place) ในเชิงสังคมวัฒนธรรม ซึง่ พวกเขาได้ เสนอแนะว่า
“พื ้นที่เสมือนจริงได้ กลายเป็ นสถานที่เสมือนจริง” หมายความว่า สมาชิกชุมชนจะมีความตระหนัก
ถึงปั จจัยทางสังคมวัฒนธรรมมากกว่าปั จจัยเชิงกายภาพ เช่น การพัฒนาเรื่ องของความสัมพันธ์
ทางสังคมระหว่างสมาชิกด้ วยกันเอง มากกว่าการคิดถึงเรื่ องขอบเขตพื ้นที่
Blanchard (2004 อ้ า งถึ ง ใน จตุร วิ ท ย์ ทองเมื อ ง, 2551) ได้ ม องเพิ่ ม เติม จาก
มุมมองของ Harrison และ Dourish ว่าการรับรู้ถึงสถานที่ (sense of place) ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของ
การรับรู้ทางจิตใจระหว่างสมาชิกด้ วยกันเอง โดยเสนอเพิ่มเติมว่า เมื่อสมาชิกต่างรับรู้ถึงความเป็ น
ชุมชนร่ วมกันแล้ ว จะมีแนวโน้ มที่จะสื่อสารในช่องทางอื่นๆเพิ่มเติม เช่น มีการนัดพบปะกันจริ งๆ
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โทรศัพท์พดู คุยกัน อีเมล์หากัน และในที่สดุ จะทาให้ ชมุ ชนเสมือนจริงถูกทาให้ กลายเป็ นชุมชนจริ งๆ
ขึ ้นมา ดังนันชุ
้ มชนเสมือนจริงแบบแท้ จริงจึงมีอยู่น้อย เพราะสมาชิกของชุมชนเสมือนจริงแต่ละคน
มักสร้ างความสัมพันธ์แบบจริ งๆกับสมาชิกคนอื่นๆร่วมด้ วยเสมอ ชุมชนเสมือนจริ งจึงเป็ นสถานที่
รวมระหว่างสมาชิกผู้มีทงการสื
ั้
่อสารทังพื
้ ้นที่เสมือนและพื ้นทีจริ งผสมกัน เป็ นการกลับไปกลับมา
ระหว่างความเป็ นชุมชนเสมือนจริงและชุมชนในพื ้นที่จริง
2.4.2.3 แบบแผน (Platform) หรื อการออกแบบปฏิ สั ม พั น ธ์ (Design of
interaction) เป็ นแนวความคิดสาคัญที่เชื่อมโยงกับระบบปฏิสมั พันธ์ในชุมชนเสมือนจริ งไว้ ด้วยกัน
โดยนัก วิ จัย ส่ว นใหญ่ มัก อธิ บ ายการออกแบบปฏิ สัม พัน ธ์ ก ารสื่ อ สารเชิ ง เทคนิ ค แบบแยกขัว้
(Interactivity dichotomous) คือ แบบเวลาเดียวกัน (Synchronous) เป็ นการสื่อสารแบบโต้ ตอบ
แบบทันทีทนั ใด เช่น การพูดคุยในห้ องสนมนา และแบบต่างช่วงเวลา (Asynchronous) เป็ นการ
สื่อสารที่เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกโต้ ตอบเมื่อสะดวก เช่น การโต้ ตอบในเว็บบอร์ ด การโต้ ตอบทางอีเมล์
การส่ง ข้ อความส่วนตัว (Personal message) นอกจากนี ย้ ัง มี การทาความเข้ าใจการออกแบบ
ปฏิ สัม พัน ธ์ อี ก แบบหนึ่ ง คื อ มุม มองปฏิ สัม พัน ธ์ แ บบเชื่ อ มโยง (Interactivity continuum) ซึ่ ง
มุมมองนี ้มองว่า ในสิ่งแวดล้ อมของชุมชนเสมือนจริ งที่มีการปฏิสมั พันธ์สงู ทังแบบต่
้
างเวลาและใน
เวลาเดียวกัน จะยิ่งทาให้ สมาชิกชุมชนรับรู้และรู้สึกได้ ถึงความเป็ นชุมชนได้ มาก อีกทังจะช่
้ วยเอื ้อ
ให้ สมาชิกร่ วมกันก่อสร้ างความจริ งทางสังคมให้ เกิดขึ ้นได้ มากขึ ้น แม้ ว่าในชุมชนเสมือนจริ งจะมี
การออกแบบระบบปฏิสมั พันธ์ไว้ อย่างดี แต่ผลของการปฏิสมั พันธ์ที่เกิดขึ ้นอาจจะควบคุมได้ ยาก
2.4.2.4 โครงสร้ างปฏิสมั พันธ์ของประชากร (Population interaction structure)
หรื อ รูปแบบของการปฏิสมั พันธ์ (Pattern of interaction) ระหว่างสมาชิกของชุมชนเสมือนจริ ง มี
3 ประเด็น คือ
1) คอมพิวเตอร์ สื่ อกลางที่ สนับสนุนเครื อข่ายทางสัง คม (Computersupported social networks) ทาให้ เกิดสายสัมพันธ์ ทางสังคม (Social ties) 3 แบบ คือ แบบเข้ ม
(Strong ties) แบบอ่อน (Weak ties) และแบบเครี ยด (Stressful ties) ระหว่างสมาชิก
(1) สายสัมพันธ์ทางสังคมแบบเข้ ม เป็ นผลจากการช่วยเหลือกัน
และติดต่อสื่อสารบ่อยครัง้ ระหว่างสมาชิกในชุมชน
(2) สายสัมพันธ์แบบอ่อน เกิดจากสมาชิกชุมชนยังมีพฤติกรรม
ช่วยเหลือและมีความสนใจร่วมกัน แต่ลกึ ๆสมาชิกจะรู้สกึ ถึงความแตกแยก
(3) สายสัม พัน ธ์ ท างสัง คมแบบเคร่ ง เป็ นการติ ด ต่อ สื่ อ สาร
ระหว่างสมาชิกที่เกิดการแตกแยกและไม่มีการช่วยเหลือกัน
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2) กลุม่ ขนาดย่อมหรื อเครื อข่าย (Small-groups or networks) Dholakia,
Bagozzi และ Pearo (2004 อ้ างถึงใน จตุรวิทย์ ทองเมือง, 2551) ศึกษารูปแบบของชุมชนเสมือน
จริงในฐานะกลุม่ และเครื อข่ายขนาดย่อม พบว่า ชุมชนเสมือนจริงแบบกลุม่ ขนาดย่อมเป็ นชุมชนที่
สมาชิกมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดมาก เป็ นกลุ่มที่มีปฏิสมั พันธ์กนั สูง และรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มไว้ ได้ อย่างมัน่ คง ในขณะที่กลุ่มเครื อข่ายสมาชิกจะอยู่กนั อย่างแยกย่อย สมาชิกจะ
ไม่สนใจเรื่ องการรักษาความสัมพันธ์ แต่จะสนใจผลประโยชน์มากกว่า ชุมชนแบบเครื อข่ายระบบ
ความสัม พัน ธ์ เ ป็ นไปแบบช่ ว งสัน้ ๆ และความสัม พัน ธ์ จ ะอยู่ไ ด้ ด้ ว ยเรื่ อ งของความต้ อ งการ
ผลประโยชน์เป็ นหลัก เช่น ส่วนมากระบบปฏิสมั พันธ์ในชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่จะถูกเกื อ้ หนุน
โดยองค์กรภาคธุรกิจ ชุมชนจะคงอยูไ่ ด้ ด้วยการสนับสนุน (Sponsors)
3) ปริมณฑลสาธารณะเสมือนจริง (Virtual publics) Jones และ Rafaeli
(2000: 216 อ้ างถึงใน จตุรวิทย์ ทองเมือง, 2551) ได้ กล่าวถึงปริ มณฑลสาธารณะเสมือนจริ ง ว่า
หมายถึง พื ้นที่ที่มีคอมพิวเตอร์ เป็ นสื่อกลาง (Computer-mediated spaces) ที่เกื ้อหนุนให้ กลุ่มคน
มีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน พื ้นที่นี ้อาจสนับสนุนทังรู้ ปแบบเทคโนโลยีและเป้าหมายที่หลากหลายแก่ผ้ เู ข้ า
มาใช้
2.4.2.5 ระบบกาไร (profit model) หรื อ การเก็งผลกาไร (Return on interaction)
องค์ประกอบนี ้ดูประเด็นเรื่ องการสร้ างชุมชนเสมือนจริ ง โดยอิงกับผลกาไรจากผู้สนับสนุนชุมชน
(Organization-sponsored) ในที่นี ้มี 3 ประเภท ได้ แก่ องค์กรการค้ า (Commercial organization)
องค์กรไม่หวังผลกาไร (Non-profit organization) และองค์กรภาครัฐ (Government organization)
เช่น บางชุมชนจะมีการโฆษณาค้ าขายแทรกอยู่ โฆษณาที่สนับสนุนโดยสปอนเซอร์ เหล่านี ้สร้ าง
รายได้ ให้ แก่ชมุ ชน และในทางกลับกันสมาชิกภายในชุมชนก็อาจซื ้อสินค้ าที่โฆษณาเหล่านัน้ ด้ วย
นอกจากนี ้ Baym (อ้ างถึงใน จตุรวิทย์ ทองเมือง, 2551) ได้ กล่าวไว้ อีกว่า ชุมชนออนไลน์
อาจกลายเป็ นชุมชนจริงๆที่สมาชิกสามารถพบปะกันได้ จริ ง เพียงแต่ชมุ ชนออนไลน์ที่กลายมาเป็ น
ชุม ชนจริ ง ๆมี พื น้ ฐานเกิ ด อยู่บ นความเป็ นออนไลน์ ซึ่ง ในทางกลับ กัน ชุม ชนจริ ง ๆก็ ส ามารถ
กลายเป็ นชุมชนออนไลน์ได้ เช่นเดียวกัน เรี ยกได้ ว่า ทังสองชุ
้
มชนนันมี
้ รูปแบบของความเชื่อมโยง
ผสมผสาน (hybrid forms) กันอยู่ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดแบบผสมผสานขององค์ประกอบทัง้ 5
ข้ างต้ น
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2.4.3 ประเภทของชุมชนเสมือน
Hagel และ Armstrong (1997 อ้ างถึงใน กชพรรณ อุปริกชาติพงษ์, 2552) ได้ แบ่งประเภท
ของชุมชนเสมือนออกเป็ น 4 ประเภท คือ
2.4.2.1 ความสนใจ (Interest) เป็ นการรวมกลุ่มเพื่อสร้ างเป็ นชุมชน โดยคนใน
ชุมชนมีการแบ่งปั นความสนใจ ความรู้ และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน
2.4.2.2 ชุม ชนเพื่ อ สร้ างความสัม พัน ธ์ (Relationship) คื อ กลุ่ม คนที่ มี ป ระสบ
การณ์คล้ ายๆกัน มาสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ก่อให้ เกิดเป็ นชุมชน
2.4.2.3 เพื่ อความบันเทิง (Fantasy) เป็ นการรวมกลุ่ม คนเพื่ อนาไปสู่โลกแห่ง
ความบันเทิง
2.4.2.4 เพื่ อทางธุ รกิ จ (Transaction) เป็ นการรวมกลุ่ม เพื่ อส่ง ผ่านข้ อมูลด้ าน
ธุรกิจออนไลน์ระหว่างกัน
2.4.4 เครือข่ ายสังคมออนไลน์
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) หมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็ นสังคม โดยมี
การทากิจกรรมร่ วมกันบนอินเทอร์ เน็ต การสร้ างเครื อข่ายบนอินเทอร์ เน็ตเป็ นเครื่ องมือสาคัญใน
การติดต่อสื่อสาร สามารถทากิจกรรมต่างๆทังเพื
้ ่อการศึกษา ธุรกิจและบันเทิง ทุกวันนี ้มีคนใช้ ชีวิต
อยูก่ บั สังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ ้น ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ที่มีผ้ เู ข้ าใช้ สงู สุด 1 ใน 20 เว็บไซต์ เว็บไซต์ที่
มีวัยรุ่ นเข้ าใช้ สูงสุด 1 ใน 10 เว็บไซต์ เว็บไซต์สื่อทางสังคมที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 เป็ นเว็บไซต์ที่มี
มากกว่า 50 ภาษา ในเว็บไซต์สัง คมเครื อข่ายของ Facebook ในส่วนของประเทศไทย มี ผ้ ูใช้
อินเทอร์ เน็ตประมาณ 17 กว่าล้ านคน นันเป็
้ นสมาชิกในสังคมเครื อข่ายเฟซบุ๊กประมาณ 5 ล้ าน
กว่าคน มีการใช้ โซเชียลมีเดีย ที่ผ้ ูใช้ เป็ นผู้สื่อสาร หรื อเขียนเล่าเนือ้ หา เรื่ องราว ประสบการณ์
บทความ รูปภาพ และวิดีโอที่ผ้ ใู ช้ เขียนและทาขึ ้นมาเอง หรื อพบเจอจากสื่ออื่นแล้ วนามาแบ่งปั น
ให้ กบั ผู้ที่อยูใ่ นเครื อข่ายของตนผ่านทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่ให้ บริ การออนไลน์
อินเทอร์ เน็ตและเว็บไซต์ World Wide Web เป็ นปรากฏการณ์เทคนิคทางสังคมที่ต้องเติม
ความเข้ าใจในเรื่ องของสื่อใหม่ ทังเป็
้ นความชัดเจนในความซับซ้ อนของสังคมและเทคโนโลยี ซึ่ง
เป็ นการถกเถียงในสาขาสังคมวิทยาของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในเทคนิคทางสังคมที่เป็ นส่วน
สาคัญ โดยมี World Wide Web ที่ เป็ นเทคโนโลยี สัง คมอย่างพร้ อมกัน และเป็ นสิ่ง ที่ ทาให้ เป็ น
ความซับซ้ อนที่ผูกด้ วยฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ เนือ้ หา ความคิด ประสบการณ์ และการปฏิบตั ิ พืน้ ที่
เสมื อนจริ ง และวัฒ นธรรมในโลกไซเบอร์ จึง อยู่ท่ามกลางที่ ถูก จับ ยึดไว้ ซึ่ง เพิ่ม เติม ในมิ ติ ข อง
อินเทอร์ เน็ตและ World Wide Web สามารถรับและส่งข้ อมูลข่าวสารได้ เป็ นจานวนมาก สามารถ
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ทาให้ เกิดการซื ้อขายบนอินเทอร์ เน็ตได้ ทาให้ เกิดการพบเพื่อนใหม่หรื อมีความรักได้ ซึ่ง เป็ นการ
ค้ นพบทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแท้ จริ ง โดยที่ผ้ ใู ช้ จะมีประสบการณ์ที่สลับซับซ้ อนและผู้ใช้ จะมี อิสระ
จากโลกของความจริ ง เป็ นชนิดของการเกิ ดชุม ชนเสมื อนโดยการรวมตัวของกลุ่ม คนที่ ม าแชร์
แบ่งปั นสิ่งที่เป็ นอัตลักษณ์และมีจดุ ร่วมกันตามความสนใจ ซึง่ กลุม่ คนได้ ขยายไปสู่ทุกส่วนของโลก
โลกาภิวฒ
ั น์ก่อให้ เกิดเป็ นเครื อข่าย เทคโนโลยีจึงมีส่วนทาให้ ชีวิตจริ งของบุคคลถูกลบเลือนกลาย
มาเป็ นกลุม่ คนในสังคมที่มีความสนใจเฉพาะ
เว็บไซต์จ าพวก Blogger หรื อ Youtube ที่ เปลี่ ยนผู้ใช้ ให้ เป็ นผู้ที่ทาให้ อินเทอร์ เน็ตและ
world wide web ส่วนหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการติดต่อสื่อสารในสื่อใหม่เป็ นอย่างมาก
ซึง่ เป็ นการผสมผสานของสื่อต่างๆ โดยอินเทอร์ เน็ตและ World Wide Web ได้ กลายเป็ นสื่อที่ทาให้
เกิ ดความใหม่ด้วยผู้ทาสื่ อหรื อผู้คิดสื่ อ อย่าง Youtube ที่ มี การเริ่ ม ใช้ ง านเมื่ อปี ค.ศ. 2005 ซึ่ง
จุดเริ่มต้ นของเว็บไซต์นี ้คือการแบ่งปั นคลิปวิดีโอที่ทาเองจากบ้ านหรื อคลิปจากโทรศัพท์ โดยความ
ซับซ้ อนได้ เปลี่ยนแปลงรู ปแบบของพื ้นที่จริ งให้ กลายมาเป็ นพื ้นที่เสมือน หรื อบางครัง้ ก็ทาความ
เสมือนให้ คล้ ายกับความเป็ นจริ ง จากการที่มีความสนใจในโลกออนไลน์ตามลักษณะบุคคล การ
สื่ อสาร และแผนที่ จ ะสื่ อสาร จึง มี ผลกระทบทางสัง คมของพื น้ ที่ เ สมื อนจริ ง ด้ ว ยแนวโน้ ม ของ
เทคโนโลยีและผู้ใช้ งาน ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้ างปฏิสมั พันธ์
จากผู้ใช้ ที่มีการใช้ หลากหลายช่องทางการติดต่อ เช่น การใช้ chat room ในเครื อข่ายออนไลน์ การ
ปรั บแต่ง ข้ อมูล ส่วนตัว การเลื อกรู ปแทนตัวเอง การเลื อกใช้ ลูกเล่นต่างๆ ทาให้ ผ้ ูใช้ เกิ ดความ
เพลิดเพลินในการใช้ งานและสนุกไปกับการสร้ างพื ้นที่สร้ างปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนใหม่ได้ โดยไม่จากัด
จานวน และสามารถสร้ างความสัมพันธ์ได้ อย่างรวดเร็ว (อนุกลู มโนชัย, 2554)
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูล ทางเอกสารและจากประสบการณ์โดยตรงของผู้ทาการศึกษา
วิจัย ทาให้ ทราบถึง วิธี การรวมตัวของกลุ่มแฟนคลับเกาหลี ที่เริ่ ม ก่อตัวรวมกลุ่ม กันผ่านชุม ชน
เสมือนที่เรี ยกว่า อินเทอร์ เน็ต การรวมตัวของกลุ่มแฟนคลับแต่ละกลุ่มแฟนคลับเป็ นการรวมตัว
ตามความสนใจ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อการรับและการส่งข้ อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนข่าวสาร
และการแบ่งปั นข้ อมูลระหว่างกัน โดยใช้ สื่อใหม่ที่เข้ าถึงได้ ง่ายและรวดเร็ วในการก่อกาเนิดกลุ่ม
ขึ ้นมา เพื่อสนับสนุนศิลปิ นที่ชื่นชอบ เป็ นการสร้ างอัตลักษณ์และพื ้นที่สาหรับการแสดงตัวตนให้
สังคมได้ รับรู้ เพราะฉะนันผู
้ ้ ศกึ ษาวิจยั จึงใช้ แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารในฐานะพื ้นที่ชมุ ชนเสมือนใน
การวิเคราะห์ด้วยเช่นกัน
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สุปรี ดา ช่อลาใย (2549) ศึกษาเรื่ อง “เครื อข่ายการสื่อสารและการธารงอยู่ของแฟนคลับ
ธงไชย แมคอินไตย์ ” โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่ อศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรม
การสื่อสารของแฟนคลับธงไชย แมคอินไตย์ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการสื่อสารกับ
การก่อตัว การทาหน้ าที่ และการธารงรักษาเครื อข่ายแฟนคลับธงไชย แมคอินไตย์ ซึ่งการวิจยั นี ้
ทาการศึกษาจากกลุ่มแฟนคลับทังหมด
้
3 กลุ่ม คือ กลุ่มแฟนคลับที่ ก้าวเข้ าสู่การเป็ นแฟนคลับ
ตังแต่
้ ธงไชย แมคอินไตย์เป็ นนักแสดง กลุ่มแฟนคลับที่ก้าวเข้ าสู่การเป็ นแฟนคลับตังแต่
้ ธงไชย
แมคอินไตย์เป็ นนักร้ อง และกลุ่มแฟนคลับที่ก้าวเข้ าสู่การเป็ นแฟนคลับตามสมาชิกในครอบครัว
โดยความสัมพันธ์ของการสื่อสารนันแบ่
้ งเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะการก่อตัว การทาหน้ าที่ การธารง
รักษาให้ เครื อข่าย ซึง่ ใช้ การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเน้ นวิธีการเก็บข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์เจาะลึก
ทังแบบที
้
่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ รวมทังใช้
้ วิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วมด้ วยการเข้ าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของแฟนคลับ ไม่ว่าจะเป็ นการติดตามศิลปิ นไปอัดรายการโทรทัศน์ งาน
แถลงข่าว การชมคอนเสิร์ต ผู้วิจยั ได้ ใช้ แนวคิดเกี่ยวกับแฟน (Fan) และความเป็ นแฟน (Fandom)
และแนวคิดเกี่ยวกับกลุม่ และเครื อข่ายการสื่อสารมาเป็ นแนวทางสาหรับการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะและพฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่มแฟนคลับทัง้ 3 กลุม่ นัน้
มีลกั ษณะที่คล้ ายกัน จะแตกต่างเฉพาะเรื่ องของช่วงเวลาในการก้ าวเข้ าสู่การเป็ นแฟนคลับ และ
ระยะเวลาการเป็ นแฟนคลับ ซึ่ง ทัง้ 3 กลุ่ม จะมี ก ารสื่ อ สารผ่า นช่อ งทางต่า งๆ ทัง้ สื่ อ กิ จ กรรม
สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในเครื อข่าย มีการทา
กิจกรรมร่ วมกันทังในพื
้
้นที่ของแฟนคลับและพื ้นที่ในชีวิตประจาวัน ด้ วยการสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ การทากิจกรรมนันเป็
้ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยให้ เครื อข่ายมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา มีการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เครื อข่ายจึงมีเสถียรภาพและธารงอยูไ่ ด้ อย่างยาวนาน
ปภังกร ป่ าสิงห์ (2550) ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการสื่อสาร วิธีการรวมกลุ่ม และการมีสว่ น
ร่ วมของกลุ่มแฟนคลับรายการเรี ยลลิตี ้โชว์ในเขตกรุ งเทพมหานคร กรณีศึกษารายการอะคาเดมี
แฟนเทเชีย ปี 1-3”
ผู้วิจยั ได้ นาทฤษฎีเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์แนวคิดจริ ง (Reality TV) แนวคิดเกี่ยวกับผู้ดู
ผู้ช มของสื่ อมวลชน (Audience) แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับ การสื่ อสาร แนวคิดเกี่ ยวกับ กลุ่ม
(Group) และเครื อข่ายการสื่ อสาร (Communication Network) แนวคิดเกี่ ยวกับพฤติกรรมร่ วม

44

และแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการสื่อสาร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คื อกลุ่มแฟนคลับรายการทัง้
หญิงและชายที่มีอายุ 11-55 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร จานวน 239 คน
ผลสรุปการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆพบว่า คุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (อายุและรายได้ ) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคลของกลุ่ม
แฟนคลับคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การมีสว่ นร่วมกับรายการของกลุ่ม
แฟนคลับ และในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารและวิธีการรวมกลุม่ กับการมี
ส่วนร่วมกับรายการของแฟนคลับพบว่า ตัวแปรพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์
กับการมีสว่ นร่วมกับรายการและความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับที่ต่ามาก ส่วนพฤติกรรมการสื่อสารกลุ่ม
และวิธีการรวมกลุม่ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การมีสว่ นร่วมกับรายการของกลุม่ แฟนคลับ
พัทร์ ศรัณย์ ตนานุประวัติ (2552) ศึกษาเรื่ อง “การสื่อสารเพื่ อสร้ างและธ ารงรั ก ษาอัต
ลัก ษณ์ ข องกลุ่ม ผู้นิ ย มแนวดนตรี ฮ าร์ ด คอร์ ใ นประเทศไทย” โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
กระบวนการก่อตัวและลักษณะของกลุ่มผู้นิยมดนตรี ฮาร์ ดคอร์ ในประเทศไทย การสื่อสารเพื่ อ
สร้ างอัตลักษณ์ของกลุม่ ผู้นิยมดนตรี ฮาร์ ดคอร์ ในประเทศไทย และบทบาทของเครื อข่ายการสื่อสาร
ในการธารงรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้นิยมดนตรี ฮาร์ ดคอร์ ในประเทศไทย ในฐานะของกลุ่มผู้รับ
สารแบบแฟนหรื อรสนิยมทางวัฒนธรรม (Fan group or taste culture) ภายใต้ กรอบแนวคิดเรื่ อง
การสื่อสาร อัตลักษณ์ วัฒนธรรมวัยรุ่น โดยใช้ วิธีการวิจยั ในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ด้ วยการ
เก็ บ ข้ อ มูล จากเอกสาร (Documentary Data) ใช้ วิ ธี ก ารสัง เกตการณ์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มในงาน
คอนเสิร์ตและกิจกรรมรวมกลุม่ ต่างๆ (Participant Observation) การสนทนาอย่างไม่เป็ นทางการ
และการเก็บแบบสารวจประกอบกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) ซึ่งกลุ่มผู้ให้
ความร่วมมือในงานวิจยั ครัง้ นี ้ได้ แก่ กลุม่ ผู้นิยมดนตรี ฮาร์ ดคอร์ สื่อบุคคลผู้สนับสนุนกลุม่
ผู้
นิ ย มดนตรี ฮ าร์ ด คอร์ ทัง้ ผู้ จัด งานคอนเสิ ร์ ต (Promoter) ผู้ท าธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ดนตรี ฮ าร์ ด คอร์
นั ก เขี ย นประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ดนตรี ฮ าร์ ดคอร์ รวมถึ ง เว็ บ มาสเตอร์ เ ว็ บ ไซต์
www.siamhardcore.com ด้ วย ซึง่ ใช้ วิธีการสนทนาอย่างไม่เป็ นทางการกับศิลปิ นดนตรี ฮาร์ ดคอร์
ต่างประเทศ
ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการก่อตัวของกลุ่มผู้นิยมดนตรี ฮาร์ ดคอร์ นนั ้ เริ่ มมาจากการ
เป็ นแฟนเพลง ซึ่งมีทงแบบแฟนเพี
ั้
ยงลาพังและแบบกลุ่มเพื่อน ต่อมาแฟนเพลงบางส่วนได้ สลับ
บทบาทตัว เองให้ ก ลายเป็ นผู้ส่ง สาร ด้ ว ยการสร้ างวงดนตรี ฮ าร์ ด คอร์ ข องประเทศไทยขึน้ มา
หลังจากนันได้
้ มีการรวมตัวกันของกลุ่มดนตรี ฮาร์ ดคอร์ ที่อยู่ในท้ องถิ่นเดียวกัน โดยลักษณะของ
กลุ่มจะเกิดขึ ้นแบบไม่เป็ นทางการ คือเป็ นเพื่อนกันมาก่อน และคนในวงจะเป็ นเพื่อนกันกับอีกวง
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และมีการสร้ างเครื อข่ายเพิ่มมากขึ ้นเมื่อได้ เข้ าร่วมคอนเสิร์ตดนตรี ฮาร์ ดคอร์ ประกอบกับการมีสื่อ
ใหม่อย่างอินเทอร์ เน็ตที่เข้ ามามีส่วนอย่างมาก สาหรับการสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรดนตรี ฮาร์ ดคอร์
ต่างถิ่นและต่างประเทศ ซึง่ ช่วยในการสนับสนุนกันและกันตลอดมา
ทัศ นาวดี แก้ วสนิ ท (2552) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การสื่ อ สารเพื่ อ ธ ารงรั ก ษาอัต ลัก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรมของชุมชนชาวมาเลเซียเชือ้ ชาติไทยในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ” เป็ นการวิจัยเชิง
คุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารเพื่อธารงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนชาวมาเลเซียเชื ้อชาติไทยในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษาศักยภาพและบทบาทของ
สื่อบุคคลในชุมชนต่อการธารงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวมาเลเซียเชื ้อชาติไทย
ในรั ฐ เคดาห์ ประเทศมาเลเซี ย เพื่ อ ศึ ก ษาสถานภาพและบทบาทของสื่ อ พิ ธี ก รรมในการ
เสริ มสร้ างอัตลักษณ์ ศกั ดิ์ศรี ของชุมชนชาวมาเลเซี ยเชื อ้ ชาติไทยในรั ฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ตลอดจนปั จจัยที่มีผลต่อการดารงอยูแ่ ละการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสื่อพิธีกรรม
ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการสื่อสารเพื่อธารงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน
นัน้ ประกอบด้ วย การสื่อสารเพื่อการเรี ยนรู้ และถ่ายทอดวัฒนธรรม(แบบปากต่อปาก) ซึ่งมีการ
สื่อสารผ่านสื่อบุคคล สื่อพื ้นบ้ าน สื่อมวลชนและเครื อข่ายการสื่อสาร การสื่อสารเพื่อสร้ างการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ทาให้ ทิศทางการไหลของข่าวสารอยูใ่ นรูปแบบแนวระนาบ เป็ นการสื่อสารแบบ
สองทางผ่านพื ้นที่สาธารณะและสื่อเฉพาะกิจ และการสื่อสารเพื่อเสริ มสร้ างอัตลักษณ์ศกั ดิ์ศรี ของ
ชุมชน ที่เป็ นการสื่อสารแบบวจนภาษาและอวจนภาษา ซึง่ สื่อสารผ่านวัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
และสื่อสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ ในส่วนของสื่อบุคคลมีการใช้ การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ได้ แก่ กลยุทธ์
การสื่อสารเพื่อแจ้ งข้ อมูลข่าวสาร กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อบริ หารจัดการ กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อ
ระดมพลังความคิด กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้ างการมีส่วนร่วม กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้ างความ
ศรัทธา กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรอง โดยมีทกั ษะทางการสื่อสารที่เด่นชัด 3 ลักษณะ คือ
ทักษะการให้ คาแนะนา ทักษะการโน้ มน้ าวใจ และทักษะการบริหารจัดการ
จุตมิ าศ เกลี ้ยงเกลา (2556) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การศึกษาภาพลักษณ์ของกลุม่ ศิลปิ นนักร้ อง
เกาหลีใต้ ผ่านสื่อใหม่และพฤติกรรมแฟนคลับ ” ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของกลุ่ม
ศิล ปิ นนักร้ องของประเทศเกาหลี ใต้ ที่ถูกน าเสนอผ่านสื่ อ ใหม่จ ากการรั บรู้ ของแฟนคลับ และ
พฤติกรรมแฟนคลับของกลุ่มศิลปิ นนักร้ องของประเทศเกาหลีใต้ ในประเทศไทย ซึ่งทาการศึกษา
วิจยั โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ วิเคราะห์เนื ้อหาและสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการวิจยั พบว่าภาพลักษณ์ของศิลปิ นที่มีการนาเสนอผ่านรายการเพลงต่างๆจะมีความ
แตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุม่ ศิลปิ น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของรูปลักษณ์หรื อแนวเพลง ซึง่ กลุม่ ศิลปิ น
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นักร้ องจากประเทศเกาหลีใต้ ได้ นาเสนอภาพลักษณ์ที่แปลกใหม่ ไม่ซ ้าซาก ชวนให้ น่าติดตามอยู่
ตลอดเวลา และในส่วนของภาพลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า การนาเสนอภาพลักษณ์ผ่าน
เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ มีความแตกต่างกัน การนาเสนอผ่านเฟซบุ๊กนันอยู
้ ่ภายใต้ การควบคุมดูแล
ของทางค่ายเพลงต้ นสังกัด แต่การนาเสนอผ่านทางทวิตเตอร์ จะมีลักษณะของความเป็ นตัวตน
จริ งๆของศิลปิ น ซึ่งมีผลต่อความชื่นชอบของแฟนคลับ ในส่วนของพฤติกรรมแฟนคลับ คือ การ
เปิ ดรับวัฒนธรรมเพลงป๊ อปเกาหลี, การรวมกลุ่มของแฟนคลับ, การบริ โภคสินค้ า, การใช้ ภาษา
และการปฏิสัมพันธ์ กับแฟนคลับต่างประเทศ, การติดตามศิลปิ น และการเดินทางไปประเทศ
เกาหลีใต้ พบว่า แฟนคลับแต่ละคนจะมีพฤติกรรมมากน้ อยแตกต่างกันไป
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดรวมทังวิ
้ ธีการศึกษาของ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องใช้ เป็ นแนวทางประกอบในการศึกษาครัง้ นี ้ด้ วย ซึ่งได้ นาเนื ้อหาและผลการวิจยั
มาประกอบการวิเคราะห์ในเรื่ องของเครื อข่ายการสื่อสารของกลุ่มแฟนคลับเกาหลีในประเทศไทย
ซึง่ มีการอภิปรายผลอยูใ่ นบทที่ 5

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “วิธีการสื่อสารในการสร้ างเครื อข่ายการสื่อสารและการธารงอยู่ของ
กลุ่มแฟนคลับศิลปิ นนักร้ องจากประเทศเกาหลีใต้ ในประเทศไทย” ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาด้ วย
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ ผ้ วู ิจยั สามารถเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ ใน
เชิงลึก ด้ วยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการร่วมกับการสังเกตการณ์อย่างมีสว่ นร่วม ซึง่ มุง่ ศึกษา
วิธีการสื่อสารของกลุ่มแฟนคลับเกาหลีที่ใช้ ในการสร้ างเครื อข่ายและธารงอยู่ของกลุ่มแฟนคลับ
โดยมีขนตอนและรายละเอี
ั้
ยดของระเบียบวิธีวิจยั ดังนี ้
3.1 รูปแบบการวิจยั
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3 กลุม่ เป้าหมาย
3.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
3.5 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูล
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้ อมูล
3.7 ระยะเวลาในการศึกษา

3.1 รู ปแบบการวิจัย
สาหรับการศึกษาวิจัยในครัง้ นี ้ ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research)
ศึกษาโดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ น
ทางการ รวมทังใช้
้ วิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม เพื่อให้ ข้อมูลที่ได้ มีความถูกต้ องครบถ้ วนและมี
ความน่าเชื่อถือ
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3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีการสัมภาษณ์ จากกลุ่มเป้าหมายเป็ นวิธี การ
หลัก ซึ่ง ใช้ วิธี การผสมผสานกัน ระหว่างการสัม ภาษณ์ แบบเจาะลึก (Indepth Interview) การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ (Informal Interview) และการสังเกตอย่างมีสว่ นร่วม
การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (Indepth Interview) กั บ กลุ่ ม เป้ าหมาย ผู้ วิ จั ย ใช้ แบบ
สัมภาษณ์ ที่เป็ นคาถามปลายเปิ ด เพื่อเปิ ดโอกาสให้ กับกลุ่ม เป้าหมายในการบรรยายหรื อเล่า
ประสบการณ์โดยตรงของตนเอง
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ (Informal Interview) กับกลุม่ เป้าหมาย ผู้วิจยั ใช้ ภาษา
ในการสื่อสารอย่างไม่เป็ นทางการ เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายรู้สกึ เป็ นกันเองและกล้ าแสดงความคิดเห็น
รวมทังพู
้ ดคุยประสบการณ์ตา่ งๆที่เคยพบเจอมากับผู้ศกึ ษาอย่างเป็ นธรรมชาติ
การสังเกตการณ์ อย่างมีส่วนร่ วม ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วมด้ วยการติดตาม
กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ เพื่อสังเกตความสามารถ
ทางการสื่อสารของกลุม่ เป้าหมาย

3.3 กลุ่มเป้าหมาย
สาหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ มุ่งศึกษาวิธีการสื่อสารของกลุ่มแฟนคลับในประเทศไทยที่ชื่น
ชอบศิลปิ นนักร้ องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ ผู้วิจยั ได้ เลือกกลุ่มศิลปิ นนักร้ อ งสาหรับงานวิจยั ใน
ครัง้ นี ้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ อยู่ในวงการตังแต่
้ เริ่ มเปิ ดตัว (เดบิวต์)ในวงการของศิล ปิ น
นักร้ องควบคู่กับจานวนผู้ติดตามในประเทศไทยที่มีจานวนมากซึ่งได้ กลุ่มศิลปิ นมาทังหมด
้
6 วง
ด้ ว ยกัน ได้ แ ก่ SUPER JUNIOR, BIGBANG, F.T. ISLAND, SHINEE, BEAST, INFINITE ทัง้ 6
วงนี ้มีจานวนผู้ติดตามหรื อชื่นชอบในประเทศไทยเป็ นจานวนมาก โดยสังเกตจากจานวนผู้ติดตาม
ในทวิตเตอร์ เป็ นหลัก เช่น ทวิตเตอร์ แอคเคาท์ suju_thailand มีผ้ ตู ิดตามทังหมดจ
้
านวนประมาณ
43,000 คน แต่มีผ้ กู ดไลค์หรื อติดตามผ่านเฟซบุ๊กเพจประมาณ 12,000 คนเท่านัน้ ซึง่ ทัง้ 2 ช่องทาง
มีความแตกต่างอยู่เยอะ และเห็นได้ ชดั ว่าแฟนคลับนิยมติดต่อสื่อสารผ่านทางทวิตเตอร์ มากกว่า
เนื่องจากเป็ นช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มแฟนคลับนิยมใช้ ในการติดตามข่าวสารทังจากบ้
้
านเบส
ศิลปิ น ต้ นสังกัดจากประเทศเกาหลีใต้ รวมทังรายการเพลงต่
้
างๆของทางเกาหลีด้วยเช่นกัน และ
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ทัง้ 6 วงนี ้ยังเคยจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างคอนเสิร์ตหรื อแฟนมีตติ ้งในประเทศไทยมาแล้ ว และได้ รับ
การตอบรับที่ดีจากแฟนไทยเช่นกัน
เพื่อให้ งานวิจัยครัง้ นีบ้ รรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงใช้ วิธีการสัมภาษณ์ แบบ
เจาะลึกกับกลุ่มแฟนคลับของศิลปิ นนักร้ องจากประเทศเกาหลีใต้ จานวน 30 คน จากผู้ติดตาม
ศิลปิ นทัง้ 6 วงตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น สัมภาษณ์ วงละ 5 คน โดยการติดต่อหาแฟนคลับที่เป็ นจุด
ศูนย์รวมของกลุ่ม (Contact Point) หรื อแอดมินของบ้ านเบสก่อน จากนัน้ จึงใช้ วิธีการเลื อ กสุ่ม
กลุม่ เป้าหมายที่เหลือจากเครื อข่ายแฟนคลับของกลุม่ นันๆ
้ ซึง่ ประกอบไปด้ วย
3.3.1 ผู้นากลุม่ แฟนคลับหรื อแอดมิน
1) แจน แอดมินบ้ าน suju_thailand อัพเดทข่าวสารของวง SUPER JUNIOR
2) เอิง แอดมินบ้ าน BIGBANGindeedTH อัพเดทข่าวสารของวง BIGBANG
3) ฟาติน แอดมินบ้ าน FTIsland Thaifans อัพเดทข่าวสารของวง F.T. ISLAND
4) กิ๊ฟ แอดมินบ้ าน SNWThai อัพเดทข่าวสารของวง SHINEE
5) วิว แอดมินบ้ าน BeastB2utyFans อัพเดทข่าวสารของวง BEAST
6) ยุ้ย แอดมินบ้ าน Infinite-Thailand อัพเดทข่าวสารของวง INFINITE
3.3.2 สมาชิกกลุม่ แฟนคลับ
1) สมาชิกแฟนคลับของวง SUPER JUNIOR ได้ แก่ เมนี่ แฟร์ แก้ ม แคร์ ไนน์
2) สมาชิกแฟนคลับของวง BIGBANG ได้ แก่ โม เอ หนูพกุ ตาล จอย
3) สมาชิกแฟนคลับของวง F.T. ISLAND ได้ แก่ เบลมิน เฟรน มินนา เมย์ เยลลี่
4) สมาชิกแฟนคลับของวง SHINEE ได้ แก่ ออ แฟ็ กซ์ บูม ออย ปิ๊ ก
5) สมาชิกแฟนคลับของวง BEAST ได้ แก่ ปูน นิค ตอง แพรว แจม
6) สมาชิกแฟนคลับของวง INFINITE ได้ แก่ ขิม ไอซ์ แพรวา กี ้ เกด

3.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
แหล่งข้ อมูลของการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลมาจากแหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ
และทุตยิ ภูมิ
3.4.1 แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ แบบ
เจาะลึกจากกลุ่ม แฟนคลับของศิลปิ นกลุ่ม จากเกาหลี ใต้ โดยตรง เพื่ อให้ ข้อมูลที่ ไ ด้ ม ามี ความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และน่าเชื่อถือมากที่สดุ
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3.4.2 แหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการค้ นคว้ า อัน
ได้ แก่ เอกสารและงานวิจยั อื่นๆที่เกี่ยวข้ องเฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์
สาหรับการศึกษาด้ วยช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ผู้วิจยั เริ่มดาเนินการด้ วยการติดตามบ้ าน
แฟนเบส/บ้ านแฟนเพจ ทังในเฟซบุ
้
๊ กและทวิตเตอร์ เพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของข้ อมูลข่าวสาร
และการสื่อสารระหว่างแอดมินกับสมาชิกผู้ติดตาม หลังจากนัน้ จึงสุ่มเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
ดาเนินการสัมภาษณ์พร้ อมกับการสังเกตการสื่อสารของผู้สื่อสาร

3.5 การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล
เพื่อให้ ข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมายมีความน่าเชื่อถือ ผู้วิจยั จึงกาหนด
เงื่อนไขต่างๆไว้ ดังนี ้
3.5.1 ก่ อ นเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล และสัม ภาษณ์ ผู้ วิ จัย เข้ าไปสร้ างความสัม พั น ธ์ กั บ
กลุ่มเป้าหมายก่อน เพื่อให้ เกิดความเป็ นกันเองและคุ้นเคย ด้ วยการแนะนาตัว ชวนพู ดคุยเรื่ อง
ทัว่ ไปที่เกี่ยวกับการติดตามหรื อความชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมายพร้ อมสอดแทรกจุดประสงค์ของ
การวิ จัย ในครั ง้ นี ใ้ ห้ ก ลุ่ม เป้ าหมายได้ รั บ รู้ และเห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการสัม ภาษณ์ ซึ่ง การ
สัมภาษณ์ทกุ ครัง้ จะต้ องได้ รับความยินยอมและเต็มใจจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะได้ ข้ อมูลที่เป็ น
ความจริงและครบถ้ วน
3.5.2 ช่วงก่อนและหลังสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยใช้ วิธีการสังเกตการณ์ การ
สื่อสารของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็ นการยืนยันความสอดคล้ องและความถูกต้ องของข้ อมูล ที่ ไ ด้
รับมา
3.5.3 ผู้ วิ จัย ยื น ยัน ความถู ก ต้ องและความเข้ าใจในข้ อมู ล ที่ ไ ด้ รั บ มา ด้ ว ยการให้
กลุม่ เป้าหมายตรวจอ่านรายงานการสัมภาษณ์ในส่วนของตนเอง เพื่อเป็ นการตรวจสอบและยืนยัน
ความถูกต้ องของข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการตีความและวิเคราะห์
3.5.4 ผู้วิจยั ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูลด้ วยการตรวจสอบบทสัมภาษณ์ของแฟน
คลับแต่ละวง ระหว่างแอดมินกับสมาชิกแฟนคลับของวงนันๆ
้ ว่าเนื ้อหาของทังสองฝ่
้
ายมี ความ
สอดคล้ องกันมากน้ อยเพียงใด
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3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูลและการนาเสนอข้ อมูล
การวิเ คราะห์ ข้อมูล โดยผู้วิจัย รวบรวมข้ อมูลจากหลากหลายรู ปแบบมาวิเคราะห์ เ พื่ อ
ตีความหมาย ทังข้
้ อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วม
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบสร้ างข้ อสรุ ป ได้ แก่ การวิเคราะห์แบบอุปนัย(Analytic
introduction) ซึ่งเป็ นการตีความสร้ างข้ อสรุ ปแบบอุปนัยจากการจดบันทึก การสังเกตและการ
สัมภาษณ์ของปรากฏการณ์ตา่ งๆที่มองเห็น โดยใช้ การบรรยายแบบพรรณนา

3.7 ประเด็นคาถามที่กาหนดเพื่อให้ ตอบวัตถุประสงค์ การวิจัย
3.7.1 วิธี การสื่ อสารที่ ผ้ ูนากลุ่ม แฟนคลับศิล ปิ นนักร้ องกลุ่ม จากประเทศเกาหลี ใ ต้ ใ น
ประเทศไทย ใช้ ในการสร้ างเครื อข่ายและการธารงอยูข่ องเครื อข่าย
1) รู้จกั ศิลปิ นกลุม่ ดังกล่าวได้ อย่างไร
2) เพราะอะไรจึงสร้ างพื ้นที่ในอินเทอร์ เน็ต เพื่อแบ่งปั นข้ อมูลข่าวสารต่างๆของ
ศิลปิ นให้ แฟนคลับไทยได้ รับรู้
3) เริ่มต้ นทาสิ่งนี ้ตังแต่
้ ปีไหน/ช่วงไหน
4) ช่องทางโซเชียลที่ใช้ อยูม่ ีอะไรบ้ าง
5) มีการสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั แฟนคลับผู้ที่ตดิ ตามบ้ างหรื อไม่ อย่างไร
6) มี ก ารสร้ างปฏิ สัม พัน ธ์ กับ ผู้น ากลุ่ม คนอื่ น ๆที่ เ ป็ นผู้น ากลุ่ม จากศิ ล ปิ นวง
เดียวกันหรื อเป็ นผู้นากลุม่ จากศิลปิ นภายใต้ สงั กัดเดียวกันบ้ างหรื อไม่
7) เคยมีชว่ งที่ศลิ ปิ นไม่มีงานหรื อไม่มีข่าวสารให้ ติดตามบ้ างหรื อไม่ แล้ วมีวิธีการ
อย่างไรเพื่อไม่ให้ แฟนคลับขาดการติดต่อระหว่างกัน
3.7.2 วิธีการสื่อสารภายในกลุ่มแฟนคลับศิลปิ นนักร้ องกลุ่มจากประเทศเกาหลี ใ ต้ ใน
ประเทศไทย
1) จุดเริ่ มต้ นของการติดตามศิลปิ นกลุ่มนี ้เกิดขึ ้นได้ อย่างไร ตังแต่
้ เมื่อไหร่ เป็ น
ระยะเวลากี่ปี
2) มีการติดตามพื ้นที่ที่ผ้ นู ากลุ่มสร้ างขึ ้นมาเพื่อกระจายข่าวสารบ้ างหรื อไม่ แล้ ว
เคยทักทายผู้นากลุม่ บ้ างหรื อเปล่า
3) มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสารที่ได้ รับจากผู้นากลุม่ บ้ างหรื อไม่ มาก
น้ อยเพียงใด
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4) ใช้ วิธีการใดในการกระจายข่าวสารของศิลปิ นที่ตนเองรับรู้มา
5) นอกจากการติดตามพื ้นที่ที่ผ้ นู ากลุ่มสร้ างขึ ้นมาแล้ ว มีการติดตามและพูดคุย
กับแฟนคลับที่ชื่นชอบวงเดียวกันอีกหรื อเปล่า มีความต่อเนื่อง/สม่าเสมอในการพูดคุยกันหรื อไม่
6) เมื่อไม่มีข่าวสารของศิลปิ น จะใช้ วิธีการอย่างไรเพื่อพูดคุยกับแฟนคลับคนอื่น
ที่ตดิ ตามวงเดียวกัน

3.8 ระยะเวลาในการศึกษา
สาหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูล ใช้ เวลาตังแต่
้ ชว่ ง เดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม 2558

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีกำรสัมภำษณ์เชิงเจำะลึกในลักษณะไม่เป็ น
ทำงกำร ร่วมกับกำรสังเกตกำรณ์แบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้ำหมำย โดยพิจำรณำและสังเกตกำรณ์
จำกกำรสื่อสำรบนอินเทอร์ เน็ตที่อยู่ภำยใต้ โซเชียลมีเดียอย่ำงทวิตเตอร์ และแฟนเพจของแต่ละ
กลุ่มแฟนคลับ ซึ่งเป็ นช่องทำงกำรสื่อสำรที่กลุ่มแฟนคลับนิยมใช้ มำกที่สุด โดยแบ่งผลกำรวิจยั
ออกเป็ นส่วนต่ำงๆ คือ
4.1 กำรสื่อสำรของผู้นำทำงควำมคิดกลุม่ แฟนคลับหรื อแอดมินของแต่ละกลุม่ แฟนคลับ
4.2 กำรสื่อสำรของสมำชิกแฟนคลับแต่ละกลุม่
กลุ่มเป้ำหมำยของกำรวิจัยในครัง้ นี ้ คือกลุ่มแฟนคลับศิลปิ นกลุ่มที่เปิ ดตัวจำกประเทศ
เกำหลีใต้ ในช่วงปี 2005-2010 ซึ่งเป็ นช่วงที่เห็นถึงควำมเด่นชัดในกำรได้ รับควำมนิยมของกระแส
วัฒนธรรมเกำหลีในประเทศไทย จำกกำรสุ่มเลือกจึงได้ รำยชื่อกลุ่มศิลปิ นกลุ่มมำทังหมด
้
6 กลุ่ม
ซึง่ หลังจำกกำรเปิ ดตัวศิลปิ นมีผลงำนมำอย่ำงต่อเนื่องและมีฐำนแฟนคลับที่ประเทศไทยจำนวนไม่
น้ อย โดยสังเกตได้ จำกกำรจัดคอนเสิร์ตหรื อกำรจัดแฟนมีตติ ้งที่ได้ รับควำมสนใจจำกแฟนคลับชำว
ไทย โดยศิ ล ปิ นทั ง้ 6 กลุ่ ม นัน้ ได้ แ ก่ SUPER JUNIOR, BIGBANG, F.T. ISLAND, SHINEE,
BEAST และ INFINITE

4.1 การสื่อสารของผู้นาทางความคิดกลุ่มแฟนคลับหรื อแอดมินของแฟนคลับ
แฟนคลับของศิลปิ นนักร้ องกลุ่มจำกประเทศเกำหลีใต้ มีจำนวนมำกและมีกำรกระจำยตัว
อยูท่ วั่ ทุกภูมิภำคในประเทศไทย ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดควำมเป็ นหนึง่ เดียวกัน จึงมีผ้ รู ิเริ่มรวบรวมข้ อมูล
ข่ำวสำรที่เกี่ยวข้ องกับศิลปิ นให้ แก่สมำชิกภำยในกลุม่ และเป็ นจุดศูนย์กลำงของกลุม่ แฟนคลับ โดย
มีจุดประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนศิลปิ นที่ทำงกลุ่มให้ ควำมสนใจ ด้ วยกำรใช้ ควำมสำมำรถในกำร
สื่อสำรที่สอดรับกับเทคโนโลยีในปั จจุบนั
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4.1.1 จุดเริ่มต้ นของการสร้ างพืน้ ที่สาหรับแบ่ งปั นและเผยแพร่ ข่าวสารของศิลปิ น
จำกกำรสัมภำษณ์ผ้ นู ำทำงควำมคิดหรื อแอดมินของแต่ละกลุ่มแฟนคลับ มีจุดเริ่ มต้ นใน
กำรสร้ ำงพื ้นที่สำหรับแบ่งปั นข้ อมูลข่ำวสำรของศิลปิ นจำกเว็บบอร์ ดหรื อเว็บไซต์ ที่เกิดจำกกำร
รวมตัวกับเพื่อนเพื่อสร้ ำงเป็ นเว็บไซต์ขึน้ มำ แต่แล้ วควำมก้ ำวหน้ ำทำงเทคโนโลยีได้ มีผลทำให้
โซเชียลมีเดียเกิดควำมนิยมอย่ำงกว้ ำงขวำง รวมไปถึงกลุ่มแฟนคลับด้ วยเช่นกัน และหลังจำกนัน้
ไม่นำนเว็บไซต์ของแฟนคลับแต่ละกลุ่ม ก็ ปิ ดตัวลง และมี กำรเปลี่ ยนช่องทำงกำรสื่ อสำรจำก
เว็บไซต์มำเป็ นทวิตเตอร์ หรื อเฟซบุ๊กเพจ(แฟนเพจ)
4.1.1.1 SUPER JUNIOR (ซูเปอร์ จเู นียร์ - 슈퍼주니어)
วง SUPER JUNIOR หรื อเรี ยกสันๆว่
้ ำ SJ (เอสเจ) เปิ ดตัวอย่ำงเป็ นทำงกำรครัง้
แรกหรื อเดบิวต์ที่ประเทศเกำหลีใต้ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2005 (พ.ศ. 2548) อยูภ่ ำยใต้ สงั กัดค่ำย
SM Entertainment โดยมีสมำชิกทังหมด
้
13 คนในช่วงเปิ ดตัว และในปี เดียวกัน ได้ มีแฟนคลับชำว
ไทยเปิ ดเว็บไซต์ที่ชื่ อว่ำ http://www.suju-thailand.com ซึ่ง มี ชื่ อแฟนคลับอย่ำงเป็ นทำงกำรว่ำ
E.L.F (เอลฟ์ ย่อมำจำก Ever Lasting Friends แปลว่ำ เพื่อนกันตลอดไป) หลังจำกมีกำรปิ ดตัว
เว็บไซต์ของแฟนคลับก็มีกำรสร้ ำงบัญชีหรื อแอคเคำท์ทวิตเตอร์ และแฟนเพจในเฟซบุ๊กขึ ้นมำ โดยมี
หลำกหลำยแอคเคำท์ด้วยกัน มีทงที
ั ้ ่เป็ นกำรอัพเดทข้ อมูลของศิลปิ นทังกลุ
้ ม่ และกำรอัพเดทข้ อมูล
เฉพำะสมำชิกที่ชื่นชอบ ได้ แก่ @suju_thailand, @sujudaily, @2kyuhyun (เป็ นแอคเคำท์ที่เน้ น
กำรอัพเดทข้ อมูลข่ำวสำรของโจ คยูฮยอน ซึ่งเป็ นหนึ่งในสมำชิกของวงซูเปอร์ จเู นียร์ ) เป็ นต้ น เพื่อ
เป็ นช่องทำงในกำรแบ่งปั นข่ำวสำรของซูเปอร์ จเู นียร์ สำหรับแฟนคลับชำวไทย สำหรับงำนวิจยั ใน
ครัง้ นี ้ได้ เลือกบ้ ำน @suju_thailand ซึง่ เป็ นหนึง่ ในบ้ ำนรวมของวง SJ ที่มีกำรอัพเดทข้ อมูลข่ำวสำร
อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีผ้ ตู ิดตำมทวิตเตอร์ ประมำณ 43,000 กว่ำคน และสำหรับแฟนเพจ
ทำงเฟซบุ๊กใช้ ชื่อว่ำ SUJU - Thailand Fanclub ซึง่ มีผ้ กู ดถูกใจแฟนเพจทังหมด
้
11,708 คน
4.1.1.2 BIG BANG (บิก๊ แบง - 빅뱅)
วง BIG BANG มีสมำชิกทังหมด
้
5 คน อยู่ภำยใต้ สงั กัดค่ำย YG Entertainment
เดบิวต์เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2006 (พ.ศ. 2549) มีชื่อแฟนคลับว่ำ VIP (วีไอพี มำจำกคำว่ำ Very
Important Person ซึ่งหมำยถึง คนพิเศษ) เป็ นชื่อที่สมำชิกวงบิ๊กแบงตังให้
้ มีเว็บไซต์ที่แฟนคลับ
เป็ นผู้ก่อตัง้ ชื่ อว่ำ http://www.bigbangthailand.com/ ในขณะที่ เว็บไซต์กำลัง ได้ รับควำมนิยม
น้ อยลง และทวิตเตอร์ เริ่มได้ รับควำมนิยมจึงทำให้ กลุม่ ผู้ก่อตังเว็
้ บไซต์สร้ ำงแอคเคำท์ทวิตเตอร์ โ ดย
ใช้ ชื่อว่ำ @BIGBANGindeedTH ซึง่ ปั จจุบนั มีผ้ ตู ิดตำมเกือบ 12,000 คน ส่วนแฟนเพจทำงเฟซบุ๊ก
ใช้ ชื่ อว่ำ Bigbang-indeed Thailand มี จ ำนวนผู้กดถูก ใจทัง้ สิ น้ 1,150 คน นอกเหนื อจำกบ้ ำ น
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@BIGBANGindeedTH แล้ ว ยังมีบ้ำน @bigbangpop และบ้ ำนอื่นๆที่อพั เดทข่ำวสำรของสมำชิก
ทุกคนในวงเช่นกัน ส่วนบ้ ำน @victorious_th และ @choitopth จะอัพเดทข่ำวสำรเฉพำะสมำชิกที่
ชื่อว่ำลีซงึ ริและชเวซึงฮยอน ตำมลำดับ ซึง่ ยังมีอีกหลำยบ้ ำนที่ไม่ได้ กล่ำวถึง
4.1.1.3 F.T. ISLAND (เอฟ.ที. ไอส์แลนด์ - 에프티 아일랜드)
วง F.T. Island มี ชื่ อ เต็ ม ว่ ำ Five Treasure Island อยู่ภ ำยใต้ สัง กัด ค่ำ ย FNC
Entertainment เดบิวต์เมื่อวันที่ 7 มิถนุ ำยน 2007 (พ.ศ. 2550) ด้ วยเพลง Love sick ซึ่งมีสมำชิก
เมื่อตอนเดบิวต์ทงั ้ หมด 6 คน (ปั จจุบนั เหลือสมำชิก 5 คน) มีชื่อแฟนคลับอย่ำงเป็ นทำงกำรว่ำ
PRIMADONNA (พรี มำดอนน่ำ แปลว่ำ ผู้หญิงที่ได้ เป็ นที่หนึ่งในดวงใจตลอดไป) เว็บไซต์ที่แฟน
คลั บ ชำวไทยสร้ ำงขึ น้ เพื่ อ ใช้ เป็ นพื น้ ที่ ส ำหรั บ แบ่ ง ปั นข้ อมู ล ข่ ำ วสำรของเอฟ.ที . มี ชื่ อ ว่ ำ
http://www.ftislandthaifans.com/ ซึง่ หลังจำกปิ ดเว็บไซต์แล้ วได้ เปลี่ยนช่องทำงกำรอัพเดทข้ อมูล
ข่ำ วสำรไปยัง ทวิ ต เตอร์ (@FTIslandTF) และแฟนเพจ (FTIsland Thaifans) ซึ่ง ณ ปั จ จุบัน มี
ผู้ตดิ ตำมทำงทวิตเตอร์ ประมำณ 9,200 คน และมีผ้ กู ดถูกใจแฟนเพจทังสิ
้ ้น 18,462 คน
4.1.1.4 SHINEE (ชำยนี่ - 샤이니)
วง SHINEE มีสมำชิกทังหมด
้
5 คน เดบิวต์เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2008 (พ.ศ.
2551) ภำยใต้ สงั กัดค่ำย SM Entertainment มีชื่อแฟนคลับว่ำ SHAWOL/SHINEE WORLD/SNW
(ชำยนี่เวิล์ด เขียนเป็ นตัวย่อว่ำ ชนว. คือ โลกของชำยนี่) ช่วงแรกของกำรรวมกลุม่ และกำรแบ่งปั น
ข้ อ มูล ข่ ำ วสำรของชำยนี่ ใ ห้ แ ก่ กัน เกิ ด ขึ น้ ที่ http://www.shinee-thailand.com/ แต่ ปั จ จุบัน ได้
เปลี่ยนแปลงกำรอัพเดทข้ อมูลข่ำวสำรทัง้ หมดไว้ ที่ทวิตเตอร์ (@shineethailand) และแฟนเพจ
เฟซบุ๊ก โดยใช้ ชื่อว่ำ shinee-thailand และยังมีทวิตเตอร์ แอคเคำท์อื่นๆอีกเช่นกันที่อพั เดทข่ำวสำร
ของชำยนี่ เช่น @SNWThai และ @MVPSHINEETH และเนื่องจำก shinee-thailand มีกำรอัพเดท
ข้ อมูลข่ำวสำรไม่สม่ำเสมอ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงเลือกเก็ บข้ อมูลจำก @SNWThai มีผ้ ูติดตำมจ ำนวน
เกือบ 14,000 คน และยังมีกลุม่ ทำงเฟซบุ๊กที่ชื่อว่ำ ชนว.SHINee Thailand ซึง่ เป็ นกลุม่ ปิ ด ที่ผ้ ดู แู ล
จะคัดกรองสมำชิกด้ วยตนเอง เพื่อป้องกันกำรก่อกวนจำกผู้ไม่หวังดี
4.1.1.5 BEAST (บีสท์ - 비스트)
แต่เดิมบีสท์มีชื่อภำษำอังกฤษว่ำ B2ST ซึ่งย่อมำจำกคำว่ำ Boys to Search for
Top ต่อมำได้ เปลี่ยนเป็ น BEAST มีควำมหมำยในภำษำอังกฤษว่ำ Boys of East Standing Tall
เดบิวต์เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2009 (พ.ศ. 2552) มีสมำชิกทังหมด
้
6 คน อยูภ่ ำยใต้ สงั กัดค่ำย CUBE
Entertainment มีชื่อแฟนคลับอย่ำงเป็ นทำงกำรว่ำ B2UTY (บิวตี ้ โดยทำงต้ นสังกัดและศิลปิ นได้
แนวคิดมำจำกกำร์ ตนู เรื่ อง Beauty and The Beast หรื อ โฉมงำมกับเจ้ ำชำยอสูร ที่เจ้ ำชำยอยู่คู่
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กับเจ้ ำหญิง) ในประเทศไทยได้ มีแฟนคลับสร้ ำงเว็บไซต์ขึ ้นมำเพื่อรวมกลุ่มกันทังหมด
้
2 เว็บไซต์
ด้ ว ยกัน คื อ http://www.b2st-thailand.com และ http://www.myb2st.com ซึ่ ง ปั จ จุบัน นี ท้ ัง้ 2
เว็บไซต์ได้ ปิดตัวลงไปแล้ ว หลังจำกนันจึ
้ งเปลี่ยนมำอัพเดทข้ อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงทวิตเตอร์ และเฟ
ซบุ๊ก ซึ่งปั จจุบนั ไม่มีกำรอัพเดทข้ อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงช่องทำงดังกล่ำวแล้ ว และในข่วงเวลำที่มี
กำรเปลี่ยนช่องทำงกำรสื่อสำรมำเป็ นทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊กนัน้ ก็ได้ มีแฟนคลับจำนวนหนึ่ง สร้ ำง
บัญชีขึ ้นมำ เพื่อเป็ นจุดศูนย์รวมของข้ อมูลข่ำวสำร มีทงกำรอั
ั้
พเดทข่ำวสำรของสมำชิกเดี่ยวและ
สมำชิกแบบรวม ได้ แก่ @BeastB2utyFans, @all4b2st_TH, @PURELOVEBEAST, @YJH_TH,
@beast_b2utyTH เป็ นต้ น เมื่อเปรี ยบเทียบช่วงระยะเวลำกำรทำหน้ ำที่เป็ นแอดมินรวม จำนวน
ผู้ตดิ ตำมและควำมสม่ำเสมอในกำรทำหน้ ำที่ของแอดมินแล้ ว ผู้วิจยั จึงเลือกเก็บรวบรวมข้ อมูลจำก
บ้ ำน @BeastB2utyFans ที่มีผ้ ตู ดิ ตำมทำงทวิตเตอร์ จำนวนเกือบ 24,000 คน
4.1.1.6 วง INFINITE (อินฟิ นิท - 인피니트)
วง INFINITE อยูภ่ ำยใต้ สงั กัด Woolim Entertainment มีสมำชิกทังหมด
้
7 คน ซึง่
ชื่อวงมีควำมหมำยว่ำ ไม่มีที่สิ ้นสุด เดบิวต์เมื่อวันที่ 9 มิถนุ ำยน 2010 (พ.ศ. 2553) มีชื่อแฟนคลับ
อย่ำงเป็ นทำงกำรว่ำ INSPIRIT (อินสปิ ริ ท หมำยถึง วิตำมินที่ช่วยทำให้ อินฟิ นิทมีกำลังใจในกำร
ทำงำนต่อไปอย่ำงไม่มี ที่สิ น้ สุด )แฟนคลับไทยสร้ ำงเว็ บไซต์ http://www.infinitethailand.com/
ขึ ้นมำพร้ อมกับช่วงเวลำที่อินฟิ นิทเดบิวต์ เพื่อใช้ เป็ นจุดศูนย์รวมข้ อมูลข่ำวสำรของอินฟิ นิทและ
เป็ นจุดศูนย์รวมของอินสปิ ริ ท แต่ปัจจุบนั เว็บไซต์ ดงั กล่ำวได้ ปิดตัวลงแล้ ว และมีกำรอัพเดทข้ อมูล
ข่ำ วสำรต่ำ งๆผ่ำ นทำงทวิ ต เตอร์ แ ละเฟซบุ๊ก โดยใช้ ชื่ อ ว่ำ @InfiniteTH และ Infinite-Thailand
Fanclub ตำมลำดับ ซึง่ มีผ้ ตู ดิ ตำมทังสองช่
้
องทำงมำกกว่ำ 30,000 คน
ควำมก้ ำ วหน้ ำ ทำงเทคโนโลยี ไ ด้ ส่ง ผลให้ เกิ ด กำรใช้ ง ำนผ่ำ นทำงสัง คมออนไลน์ หรื อ
โซเชียลมีเดียอย่ำงแพร่หลำย โดยเฉพำะเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่สำมำรถแบ่งปั นข้ อมูล
ข่ำวสำรให้ แก่กันโดยผ่ำ นตัวอักษรและรู ปภำพ แม้ ว่ำทวิตเตอร์ จ ะมี ข้ อจ ำกัดในกำรใช้ ง ำน ที่
สำมำรถทวีตข้ อควำมแต่ละครัง้ ได้ ไม่เกิน 140 ตัวอักษร แต่ยงั มีผ้ คู นมำกมำยใช้ ที่นิยมงำน เพรำะ
สะดวกและรวดเร็ ว ซึ่งบรรดำแฟนคลับก็เช่นเดียวกัน นิยมใช้ ทวิตเตอร์ ในกำรติดตำมและแบ่งปั น
ข้ อมูลข่ำวสำรกันอย่ำงแพร่ หลำย เหตุผลที่ทำให้ ทวิตเตอร์ ไ ด้ รับควำมนิยมมำกกว่ำเฟซบุ๊ก คื อ
ศิลปิ นในดวงใจของเหล่ำแฟนคลับมีแอคเคำท์ส่วนตัว ที่แฟนคลับสำมำรถส่งข้ อควำมหรื อสื่ อสำร
ไปยังศิลปิ นได้ โดยตรง และศิลปิ นโต้ ตอบแฟนคลับได้ โดยตรงซึง่ จะเกิดขึ ้นเพียงบำงครัง้ เท่ำนัน้ ทัง้
เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ เป็ นพื ้นที่เสมือนที่ไม่มีคำ่ ใช้ จำ่ ยใดๆ ต่ำงกับเว็บไซต์ ที่มีคำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรสร้ ำง
เว็บไซต์และจำเป็ นต้ องมีผ้ ทู ี่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ ำนคอมพิวเตอร์ ดแู ลระบบภำยใน
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อีก ดังนันแอดมิ
้
นจึงปรับเปลี่ยนช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อให้ สอดรับกับยุคสมัย และสะดวกรวดเร็ ว
ต่อกำรทำงำนของตน จึงทำให้ เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ เป็ นพื ้นที่ชมุ ชนเสมือนของแฟนคลับ
4.1.2 วิธีการสื่อสารของแอดมินเพื่อการสร้ างเครือข่ ายแฟนคลับ
จำกกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำยพบว่ำ ช่องทำงกำรสื่อสำรที่แอดมินแต่ละ
กลุ่มแฟนใช้ มำกที่สุดคือ อินเทอร์ เน็ต โดยกำรสร้ ำงพื ้นที่สำหรับอัพเดทข้ อมูลข่ำวสำรต่ำงๆของ
ศิลปิ น รวมไปถึงสนทนำกับสมำชิ กแฟนคลับ โดยมีทงั ้ กำรใช้ ภ ำษำเกำหลี ภำษำอังกฤษ และ
ภำษำไทยในกำรสื่อสำร แอดมินแต่ละแฟนดอมเริ่ มต้ นสร้ ำงปฏิสมั พันธ์ กับแอดมินจำกประเทศ
ต่ำงๆไปพร้ อมกับกำรทำหน้ ำที่อพั เดทและเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆของศิลปิ นให้ กบั สมำชิกผู้ติดตำมที่
เป็ นคนไทยโดยใช้ ภำษำไทยเป็ นหลัก แอดมิ นที่ เป็ นจุดศูนย์ กลำงแฟนดอมของแต่ละประเทศ
เปรี ยบเสมือนแกนนำของเครื อข่ำย โดยมี สมำชิกผู้ติดตำมเป็ นเครื อข่ำย ยิ่งศิลปิ นเป็ นที่ร้ ู จักใน
สังคมเพิ่มมำกขึ ้นเท่ำใดย่อมทำให้ มีผ้ สู นใจมำกขึ ้นเท่ำนัน้ มีผลโดยตรงที่ทำให้ เกิดกำรขยำยตัว
ของเครื อข่ำยแฟนคลับ
จำกกำรสัมภำษณ์แอดมินจำกทุก กลุ่มแฟนคลับ พบว่ำแอดมินทุกคนได้ ใช้ ประโยชน์จำก
สื่อใหม่บนพื ้นที่สำธำรณะในโลกออนไลน์ สร้ ำงตัวตนของแฟนคลับในประเทศขึ ้นมำจนกลำยเป็ น
ชุมชนแฟนคลับในพื ้นที่เสมือน โดยอำศัยอินเทอร์ เน็ตในกำรรับส่งข้ อมูลข่ำวสำร ซึ่งข้ อมูลข่ำวสำร
ที่รับส่งนัน้ ประกอบไปด้ วย กำรแนะนำสมำชิกศิลปิ นภำยในวง ประวัติส่วนตัวของสมำชิกศิลปิ น
แต่ละคน รูปภำพของศิลปิ น คลิปหรื อวิ ดีโอจำกรำยกำรต่ำงๆที่ศิลปิ นร่วมรำยกำร ตำรำงงำนของ
ศิล ปิ น กำรแปลข้ อ ควำมหรื อ ข่ำ วสำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ศิล ปิ น (Trans) กำรเล่ำ เหตุก ำรณ์ ค วำม
ประทับใจเกี่ยวกับศิลปิ น (Fanacc) กำรประชำสัมพันธ์ เพื่อร่ วมทำกิ จกรรมให้ แก่ศิลปิ นในโอกำส
ต่ำงๆ (กำรทำโปรเจค) ซึง่ จุดประสงค์หลักของกำรทำหน้ ำที่เหล่ำนี ้คือ กำรสนับสนุนศิลปิ นที่ตนเอง
รักและต้ องกำรให้ คนอื่นๆได้ ร้ ูจกั ด้ วยกำรใช้ ภำษำไทยในกำรเผยแพร่เนื ้อหำสำร
... พี่ใช้ ทงเว็
ั ้ บบอร์ ด ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก แล้ วก็ยูทูป เป็ นตัวช่วยในกำรบอกข่ำวสำรให้ กับ
แฟนคลับคนอื่นๆ ซึ่งมันก็ได้ ผลนะ มีคนเริ่ มรู้จกั อิ นฟิ นิทเยอะขึ ้น ที่จริ งแฟนคลับชอบอินฟิ นิทด้ วย
ควำมน่ำรักของศิลปิ นอยู่แล้ ว แต่แฟนคลับ ยังไม่ค่อยมีพื ้นที่สำหรับกำรพูดคุยในเรื่ องเดียวกันสัก
เท่ำไหร่ เรำก็เป็ นตัวกลำงให้ พวกเขำ ช่วยให้ พวกเขำได้ ติดต่อกันได้ ก็เท่ำนันค่
้ ะ ... (ยุ้ย, สัมภำษณ์,
16 กรกฎำคม 2558)
... ถ้ ำเป็ นช่วงที่เปิ ดตัวใหม่ๆสมัยก่อนโน้ นก็ใช้ เว็บบอร์ ดเป็ นหลักค่ะ แต่ก็ปิดไปเพรำะคน
ไม่ค่อยนิยม ก่อนปิ ดบอร์ ดเรำก็ประกำศบอกสมำชิกในเว็บว่ำเรำจะย้ ำยไปอัพเดทข้ อมูลในแฟน
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เพจกับทวิตเตอร์ นะคะ อย่ำลืมไปกดถูกใจแล้ วก็ฟอลเรำกันด้ วยนะคะ อะไรทำนองนันค่
้ ะ หลังจำก
นันก็
้ อพั เดททำงเพจกับทวิตมำตลอดเลยค่ะ ... (เอิง, สัมภำษณ์ , 28 สิงหำคม 2558)
พื ้นที่แรกที่แอดมินทัง้ 6 วงได้ ทำหน้ ำที่เป็ นผู้ส่งสำรคือ เว็บไซต์หรื อเว็บบอร์ ด ซึ่งภำยใน
เว็บไซต์จะประกอบไปด้ วย รูปภำพ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับศิลปิ น รวมไปถึงกระดำนสนทนำ ซึ่งกำร
ทำเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์นนั ้ จำเป็ นต้ องมีผ้ คู อยดูแลระบบและมีคำ่ ใช้ จ่ำยรำยปี สำหรับกำรเช่ำพื ้นที่
เว็บไซต์ และมีหน้ ำที่ที่หลำกหลำยจำเป็ นต้ องดูแล ดังนันจึ
้ งมีแอดมินหลัก หรื อคนเปิ ดเว็บไซต์ดแู ล
เรื่ องโดยรวมและแบ่งหน้ ำที่ต่ำงๆให้ แก่ สตำฟหรื อแอดมินคนอื่นๆอีกครัง้ หนึ่ง จึงจะสำมำรถดูแล
ส่วนต่ำงๆของเว็บไซต์ได้ อย่ำงทัว่ ถึง รวมไปถึงเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้ แอดมินได้ เริ่มสร้ ำงปฏิสมั พันธ์
กับสมำชิกแฟนคลับ อีกทังยั
้ งเป็ นศูนย์กลำงกำรช่วยแก้ ไขปั ญหำหรื อตอบคำถำม เป็ นศูนย์กลำง
แนะนำและเชิญชวนให้ สมำชิกภำยในเว็บไซต์ได้ ทำควำมรู้จกั กัน
... ในยุคแรก ตอนนันยั
้ งมีบอร์ ดอยู่คะ่ หนูก็ทำหน้ ำที่เป็ นแอดมิน แต่ว่ำไม่ใช่แอดมินใหญ่
หรื อว่ำเป็ นคนเปิ ดเว็บนะคะ หนูแค่ชว่ ยพี่เขำดูแลควำมเรี ยบร้ อยในเว็บ คือต้ องบอกก่อนว่ำในสมัย
นันจะมี
้
กำรแบ่งหน้ ำที่ต่ำงๆอ่ะค่ะ ก็จะมีแอดมินใหญ่เป็ นคนดูแลโดยรวมแล้ วก็เป็ นคนตัดสินใจ
อะไรต่ำงๆด้ วย แล้ วก็ มีแอดมินอีกหลำยๆคนที่คอยช่วยอัพเดทพวกรู ปภำพกับคลิป กำรแปลข่ำว
แล้ วก็เรื่ องดูแลระบบค่ะ ซึ่งทุกวันเรำก็จะผลัดกันไปเฝ้ำหน้ ำบอร์ ด(กระดำนสนทนำ)กัน เผื่อว่ำ
สมำชิกในบอร์ ดมีปัญหำอะไรจะได้ มีคนคอยดูแล ในช่วงที่เฝ้ำหน้ ำบอร์ ดก็จะมีกำรทักทำยเวลำที่มี
คนใหม่เข้ ำมำร่วมคุยด้ วยกัน ที่จริ งแล้ วภำยในบอร์ ดมันจะแสดงให้ เห็นว่ำใครกำลังออนไลน์(เปิ ด
เว็บไซต์)อยู่ด้วยค่ะ แล้ วส่วนมำกก็จะคุยเรื่ องตลกๆที่เกี่ยวกับศิลปิ นกันค่ะ มันเป็ นช่วงที่ทำให้ หนู
ได้ ร้ ูจกั เพื่อนใหม่หลำยคนเลยค่ะ ... (แจน, สัมภำษณ์, 18 กรกฎำคม 2558)
รูปที่ 7 และ 8 เป็ นกำรแสดงถึงรูปร่ำงหน้ ำตำและลักษณะของเว็บไซต์ที่แฟนคลับสร้ ำงขึ ้น
เพื่อสร้ ำงชุมชนแฟนคลับขึ ้นมำ โดยหลักกำรตังชื
้ ่อเว็บไซต์นนั ้ จะประกอบไปด้ วยชื่อวงแล้ วตำม
ด้ วยคำว่ำ Thailand เป็ นส่วนใหญ่ เป็ นกำรบ่งบอกให้ ร้ ูวำ่ เว็บไซต์แห่งนี ้คือเว็บไซต์ของคนไทย
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ภาพที่ 4.1 เว็บไซต์ www.shinee-thailand.com
แหล่ งที่มา: shinee-thailand, 2558.

ภาพที่ 4.2 หน้ ำหลักของเว็บไซต์ www.shinee-thailand.com
แหล่ งที่มา: shinee-thailand, 2558.
ดัง ที่ ก ล่ ำ วข้ ำ งต้ น เนื่ อ งจำกกำรสร้ ำงเว็ บ ไซต์ ขึ น้ มำหนึ่ ง เว็ บ ไซต์ มี ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ ต้ อง
รับผิดชอบ รวมทังต้
้ องมีผ้ ดู แู ลระบบที่เป็ นผู้เชี่ยวชำญด้ ำนคอมพิวเตอร์ กำรอัพเดทข้ อมูลข่ำวสำร
ต่ำงๆของศิลปิ นมีควำมยุ่งยำกและหลำกหลำยหน้ ำที่ ทำให้ แต่ละเว็บไซต์มีจำนวนแอดมิ นมำก
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เพื่อให้ เพียงพอต่อกำรทำหน้ ำที่ในส่วนต่ำงๆ ซึ่งแอดมินจำเป็ นต้ องเป็ นผู้ที่มีเวลำพอสมควรในกำร
ทำหน้ ำที่เหล่ำนัน้ คล้ ำยกับกำรทำงำนพำร์ ทไทม์ แต่ไม่มีเงินเป็ นค่ำตอบแทน ซึ่งจะได้ เป็ นคำ
ขอบคุณจำกสมำชิกภำยในเว็บไซต์เป็ นกำรตอบแทน เมื่อเวลำผ่ำนไปโซเชียลมีเดียเริ่มเข้ ำมำสู่กำร
ดำเนินชีวิตของเรำมำกยิ่งขึ ้น โดยเฉพำะเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ ที่ได้ รับควำมนิยมสูงและมีกำรใช้ งำน
อย่ำงแพร่หลำย ซึ่งศิลปิ นเกำหลีได้ รับอิทธิพลดังกล่ำวเช่นกัน พวกเขำสร้ ำงบัญชีทวิตเตอร์ ขึ ้นมำ
จึ ง เป็ นเหตุ ใ ห้ แอดมิ น ปรั บ เปลี่ ย นช่ อ งทำงและวิ ธี ก ำรสื่ อ สำรกั บ สมำชิ ก แฟนคลั บ ควำม
สะดวกสบำยทำให้ สำมำรถสร้ ำงบัญชีเฟซบุ๊กเพจหรื อทวิตเตอร์ หนึ่งๆขึ ้นมำได้ ง่ำย จึงทำให้ เกิด
บ้ ำนเบสหรื อแหล่งข้ อมูลข่ำวสำรสำหรับแฟนคลับหลำกหลำยมำกยิ่งขึ ้นที่มีทงบ้
ั ้ ำนรวม (อัพเดท
ข้ อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้ องกับศิลปิ นทังกลุ
้ ่ม) บ้ ำนเดี่ยว (อัพเดทข้ อมูลข่ำวสำรของสมำชิกคนใดคน
หนึ่ง ในวงเป็ นพิเ ศษ) และบ้ ำนคู่ศิล ปิ นที่ ชื่ นชอบภำยในวงหรื อ คู่ ชิ ป (อัพ เดทข้ อมูล ข่ำ วสำรที่
เกี่ยวข้ องกับสมำชิกคูช่ ิปในวงที่ตนเองชื่นชอบ) ตัวอย่ำงดังรูปที่ 9-13 แอดมินอัพเดทข้ อมูลข่ำวสำร
ที่เกี่ ยวข้ องกับศิลปิ นและแบ่งปั นให้ กับสมำชิกผู้ติดตำม ซึ่งข้ อมูลข่ ำวสำรมีที่มำจำกศิลปิ น ต้ น
สังกัด สื่อมวลชน และแฟนคลับที่ใกล้ ชิดหรื อติดตำมศิลปิ นตำมกิจกรรมต่ำงๆที่จดั ขึ ้น ณ ประเทศ
นันๆที
้ ่ศลิ ปิ นได้ มีโอกำสไปทำกิจกรรม

ภาพที่ 4.3 ทวิตเตอร์ บ้ำนรวมของวง BEAST (@BeastB2utyFans)
แหล่ งที่มา: BEASTB2UTYFANS, 2558.
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ภาพที่ 4.4 เฟซบุ๊กเพจบ้ ำนรวมของวง BEAST (Follow-B2ST)
แหล่ งที่มา: Follow-B2ST, 2558.

ภาพที่ 4.5 ทวิตเตอร์ บ้ำนเดี่ยวของ ยังโยซอบ วง BEAST (@yoseopthailand)
แหล่ งที่มา: YOSEOPTHAILAND, 2558.
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ภาพที่ 4.6 ทวิตเตอร์ บ้ำนคูช่ ิปของ ยุนดูจนุ และยงจุนฮยอง วง BEAST (@2JUNFAMILY)
แหล่ งที่มา: 2JUNFAMILY (twitter), 2558.

ภาพที่ 4.7 เฟซบุ๊กเพจบ้ ำนคูช่ ิปของ ยุนดูจนุ และยงจุนฮยอง วง BEAST (2JUNFAMILY)
แหล่ งที่มา: 2JUNFAMILY (facebook), 2558.
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กำรเข้ ำถึงเทคโนโลยีได้ อย่ำงรวดเร็ วของสังคมในปั จจุบนั มีผลถึงกำรสร้ ำงบัญชีในโซเชียล
มีเดียหนึ่งๆอย่ำงง่ำยดำยทำให้ เกิดบ้ ำนเบสขึ ้นมำหลำกหลำยบ้ ำน เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ทำให้ เกิดกำร
สร้ ำงปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงกันของแอดมินบ้ ำนเบสไทย อีกทังยั
้ งมีกำรสร้ ำงปฏิสมั พันธ์ กับบ้ ำนเบส
ต่ำงประเทศบ้ ำนอื่นๆเช่นกัน เพื่อกำรแบ่งปั นข้ อมูลระหว่ำงกัน ทำให้ เกิดเครื อข่ำยภำยในกลุ่มแอด
มิน ซึ่งเครื อข่ำยของแต่ละบ้ ำนเบสนันจะขึ
้
้นอยู่กับควำมพึงพอใจในกำรติดตำมกันและกัน และ
ขึ ้นอยูก่ บั กำรเอื ้อประโยชน์ของข้ อมูลข่ำวสำรระหว่ำงกัน โดยส่วนมำกบ้ ำนเบสแบบรวมสมำชิกจะ
มีเครื อข่ำยจำนวนมำกกว่ำ เนื่องจำกต้ องติดตำมข่ำวสำรของสมำชิกศิลปิ นทังวง
้

ภาพที่ 4.8 กำรแปลข่ำวสำรจำกสื่อมวลชนและแฟนคลับต่ำงประเทศ
แหล่ งที่มา: PURELOVEB2SThailand, 2558.
วิ ธี ก ำรที่ แ อดมิ น ใช้ เ พื่ อ กำรอัพ เดทและส่ง ต่อ ข้ อ มูล ข่ำ วสำรให้ กับ สมำชิ ก แฟนคลับ
ผู้ติดตำมมีทงทำงทวิ
ั้
ตเตอร์ และแฟนเพจเฟซบุ๊ก แต่เนื่องจำกทวิตเตอร์ ใช้ งำนง่ำยและสำมำรถส่ง
ต่อข่ำวสำรได้ อย่ำงรวดเร็ ว รวมไปถึง ศิลปิ นมีบัญชีส่วนตัวและบัญชีของทำงค่ำยที่มี ไว้ ใช้ เพื่อ
สื่อสำรกับแฟนคลับผู้ติดตำม ดังนันบรรดำแฟนคลั
้
บจึงมักใช้ งำนทวิตเตอร์ บ่อยครัง้ และมำกกว่ำ
เฟซบุ๊ก ซึ่งกำรใช้ งำนผ่ำนทำงทวิตเตอร์ สำมำรถทำได้ โดยกำรทวีตและกำรรี ทวีต รวมไปถึงกำร
โต้ ตอบกับสมำชิกผู้ติดตำม ซึง่ กำรทวีตนันสำมำรถส่
้
งต่อข้ อมูลด้ วยตัวอักษรและรูปภำพ คล้ ำยกับ
กำรโพสต์หรื อแชร์ ข้อมูลผ่ำนทำงเฟซบุ๊ก โดยสิ่งสำคัญของกำรนำเนื ้อหำข่ำวสำรต่ำงๆมำแบ่งปั น
คือกำรระบุแหล่งที่มำของข้ อมูล ยกเว้ นว่ำเนื ้อหำนันเป็
้ นของตนเอง แต่หำกเป็ นเนื ้อหำข่ำวสำรจำก
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สื่อมวลชนต่ำงประเทศหรื อจำกแฟนคลับต่ำงประเทศ แอดมินจะทำกำรเรี ยบเรี ยงเนื ้อหำข่ำวสำร
นันใหม่
้ ให้ เป็ นภำษำไทย เพื่อแบ่งปั นข้ อมูลดังกล่ำวให้ กบั สมำชิกแฟนคลับชำวไทยอีกครัง้
ดัง
ตัวอย่ำงรูปที่ 14
นอกจำกแอดมินจะเป็ นสื่อกลำงที่ช่วยประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆของศิลปิ นแล้ ว
ยังทำหน้ ำที่เป็ นสื่อกลำงสำหรับแฟนคลับด้ วยเช่นกัน เช่น กำรประชำสัมพันธ์เพื่ อให้ แฟนคลับร่วม
ทำกิจกรรมที่จะจัดขึ ้นในต่ำงประเทศหรื อในประเทศไทย กำรรวบรวมโปรเจคที่จะทำให้ แก่ศิลปิ น
เมื่อมีกำรจัดคอนเสิร์ตหรื อกำรจัดแฟนมีตติ ้งในประเทศไทย กำรเป็ นคนกลำงที่ช่วยประชำสัมพันธ์
เพื่อให้ สมำชิกแฟนคลับได้ แลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่ำงกัน กำรประชำสัมพันธ์เพื่อพบปะสมำชิกแฟน
คลับ เป็ นต้ น โดยมักใช้ แฮชเท็ก (hashtag) ควบคูไ่ ปกับกำรทวีตด้ วยข้ อควำมหรื อรู ปภำพ เพื่อให้
เกิ ด ควำมสะดวกในกำรค้ น หำ และเป็ นสิ่ ง ที่ สื่ อ สำรให้ กับ สมำชิ ก แฟนคลับ ผู้ ติ ด ตำมรู้ ว่ ำ มี
จุดประสงค์เพื่ออะไร และทำให้ เกิดกำรมีสว่ นร่วมระหว่ำงกันได้ โดยใช้ แฮชแท็ กเป็ นสื่อกลำงในกำร
พูดคุยในเรื่ องเดียวกัน ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้ แฮชแท็กเพื่อทวีตเนื่องในวันเกิดของศิลปิ น ดังรูปที่ 15 ที่
มีกำรใช้ แฮชแท็กว่ำ #Happy28GDay พร้ อมกับข้ อควำมและรูปภำพที่เกี่ยวข้ องกับศิลปิ นเจ้ ำของ
วันเกิดที่มีอำยุครบ 28 ปี ในวันที่ 18 สิงหำคม 2558 ที่ผำ่ นมำ

ภาพที่ 4.9 ตัวอย่ำงกำรใช้ แฮชเท็กทวีตเนื่องในวันเกิดศิลปิ นของบ้ ำน SEUNGRI-THAILAND
แหล่ งที่มา: SEUNGRI-THAILAND, 2558.
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และรู ป ที่ 16 ที่ มี ก ำรใช้ แ ฮชแท็ ก #DnEinBKK เพื่ อ สนทนำในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ กำรจั ด
คอนเสิร์ตของสมำชิก 2 คนของวงซูเปอร์ จูเนียร์ คือ ดงแฮและอึนฮยอก ซึ่งในรู ปนันเป็
้ นกำรทวีต
เกี่ยวกับโปรเจคที่เอลฟ์จะทำให้ ทงั ้ 2 คนในระหว่ำงกำรเล่นคอนเสิร์ต

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่ำงกำรใช้ แฮชแท็กทวีตเพื่อทำโปรเจคให้ กบั ศิลปิ นในคอนเสิร์ต
แหล่ งที่มา: SJProject_TH, 2558.
ในบำงครัง้ มีกำรส่งต่อข้ อมูลต่ำงๆด้ วยกำรรี ทวีตจำกบ้ ำนเบสที่มีสมำชิกแฟนคลับติดตำม
เป็ นจำนวนมำก เพื่อชักชวนและเชิญชวนสมำชิกแฟนคลับคนอื่นๆมำร่วมกิจกรรมในนำมของแฟน
คลับชำวไทย เนื่องในโอกำสสำคัญๆต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องกับศิลปิ น เช่น วันเกิด วันครบรอบกำรเปิ ดตัว
เป็ นต้ น ดังรูปที่ 17 ที่แอดมินบ้ ำน suju_thailand ช่วยประชำสัมพันธ์กิจกรรมของแฟนคลับคนหนึ่ง
ด้ วยกำรรี ทวีต เพื่อส่งต่อข้ อมูลเกี่ยวกับกำรทำโปรเจคเนื่องในโอกำสวันเกิดให้ กบั หนึ่งในสมำชิกวง
ซูเปอร์ จเู นียร์ และยังรวมไปถึงโอกำสที่วงซูเปอร์ จเู นียร์ เปิ ดตัวครบ 10 ปี ด้ วยเช่นกัน โดยกำรเชิญ
ชวนร่วมบริจำคอุปกรณ์กำรเรี ยนหรื อร่วมสมทบทุนให้ กบั เด็กผู้ขำดแคลนในนำมของ “Donghae –
Superjunior & Thai ELF” เพื่อให้ ทกุ คนได้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมอันดีเช่นนี ้
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ภาพที่ 4.11 ตัวอย่ำงกำรรี ทวีตข้ อควำมจำกสมำชิกแฟนคลับ
แหล่ งที่มา: suju_thailand, 2558.

ภาพที่ 4.12 ทวิตเตอร์ ที่สร้ ำงขึ ้นเพื่อรวบรวมกิจกรรมที่ทำให้ ศลิ ปิ น
แหล่ งที่มา: SJProject_TH, 2558.
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เนื่องจำกมีแอดมินบ้ ำนเบสจำนวนมำก จึงทำให้ เกิดกำรกระจำยตัวของข้ อมูลและอำจทำ
ให้ สมำชิกแฟนคลับสับสนข้ อมูล ต่ำงๆ ดังนัน้ บรรดำแอดมิ นจึง มีกำรรวมตัวกันและสร้ ำงบัญชี
ขึ ้นมำใหม่เพื่อจุดประสงค์ในกำรรวบรวมและให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องกำรสื่อสำร ดังตัวอย่ำงใน
รูปที่ 18 เป็ นตัวอย่ำงของกำรสร้ ำงบัญชีทวิตเตอร์ ขึ ้นมำเพื่ อรวบรวมโปรเจคที่จะทำให้ แก่วงซู เปอร์
จูเนียร์ ในคอนเสิร์ต โดยมีกำรประชำสัมพันธ์ ผ่ำนทำงทวิตเตอร์ ของแต่ละบ้ ำนเบสว่ำได้ สร้ ำงทวิต
เตอร์ นี ้มำเพื่อรวบรวมโปรเจค นอกจำกนี ้จะแบ่งปั นข้ อมูลที่เกี่ยวกับโปรเจคดังกล่ำวแล้ วยังมีกำร
โต้ ตอบกับสมำชิกแฟนคลับที่ต้องกำรสนับสนุนโปรเจคหรื อแฟนคลับที่มีข้อสงสัย ทำให้ เกิดควำม
เข้ ำใจไปในแนวทำงเดียวกัน
4.1.3 วิธีการสื่อสารของแอดมินเพื่อการธารงอยู่ของเครื อข่ ายแฟนคลับ
กำรแบ่งปั นข้ อมูลหรื อกำรส่งต่อเนื ้อหำใดๆ ทำให้ เกิดกำรมีส่วนร่ วมภำยในชุมชนหนึ่งๆ
เช่นเดียวกับชุมชนแฟนคลับแต่ละกลุ่มที่มีกำรส่งต่อข้ อมูลข่ำวสำรให้ แก่กัน ในฐำนะแอดมินของ
กลุม่ ที่เปรี ยบเสมือนจุดศูนย์กลำงหรื อเสำหลัก มีสว่ นช่วยทำให้ เครื อข่ำยของแฟนคลับมีขนำดใหญ่
ขึ ้นด้ วยกำรใช้ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำนทำงตัวอักษรและรู ปภำพ
ให้ แก่ผ้ คู นได้ ตดิ ตำม ควำมสม่ำเสมอในกำรอัพเดทข่ำวสำรเป็ นสิ่งสำคัญอีกประกำรหนึง่ ที่ได้ ทำให้
เครื อข่ำยแฟนคลับมีควำมเคลื่อนไหวและสำมำรถขับเคลื่อนต่อไปได้ ในระยะเวลำนำน
จำกกำรสัมภำษณ์แอดมินทัง้ 6 คนนัน้ ทำให้ ทรำบว่ำศิลปิ นที่ติดตำมจะมีช่วงเวลำที่ห่ำง
หำยไปจำกสื่ อ มวลชน แต่ยัง คงมี ค วำมเคลื่ อ นไหวในโซเชี ย ลมี เ ดี ย ที่ ต นเองเป็ นเจ้ ำ ของอยู่
ตลอดเวลำ ทำให้ กำรทำหน้ ำ ที่ ข องแอดมิ น ยัง คงด ำเนิน ต่อไปได้ หำกช่วงไหนหรื อ วันใดไม่มี
ข่ำวสำรปั จจุบนั ของศิลปิ นให้ อัพเดทแล้ ว แอดมินจะใช้ วิธีกำรโพสต์กำรแปลบทสัมภำษณ์ ตำม
นิตยสำรต่ำงๆ กำรลงรูปภำพไฟล์ใหญ่ที่มีควำมละเอียดและชัดเจนจำกตำรำงงำนเก่ำๆ กำรชวน
สมำชิกแฟนคลับหรื อลูกบ้ ำนคุยถึงเหตุกำรณ์ควำมประทับใจที่ผ่ำนมำ
... ที่จริงคนมำติดตำมทวิตเตอร์ บ้ำนเบสของหนูก็เพรำะแฟนแอค (กำรเล่ำควำมประทับใจ
ต่ำงๆของแฟนคลับที่มีตอ่ ศิลปิ นตำมงำนหรื อสถำนที่ตำ่ งๆที่ได้ พบเจอ) หนูเพิ่งมำติดตำมอสูร (ชื่อ
เรี ยกของวงบีสท์อีกชื่อหนึ่ง) หลังจำกที่เปิ ดตัวมำได้ ประมำณ 2 ปี ในตอนนันหำข้
้ อมูลมำเรื่ อยๆจน
มำเจอพวกแฟนแอค หนูหำแล้ วก็เก็บไว้ เรื่ อย ปกติหนูเป็ นคนชอบอ่ำนแฟนแอคอยู่แล้ วด้ วย ก็เลย
แปลเก็บไว้ จนพอมำเปิ ดบ้ ำนเบสเลยมีโอกำสได้ แบ่ง ปั นให้ กับแฟนคลับคนอื่นๆ ช่วงแรกที่ ทำ
หน้ ำที่แอดมินเป็ นช่วงที่อสูรไม่คอ่ ยมีงำนให้ เห็น หนูเลยทวีตแฟนแอคเก่ำๆที่เคยแปลเก็บไว้ แล้ วก็
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อัพเดทข่ำวเท่ำที่หำได้ มันก็ช่วยให้ คนมำติดตำมเพิ่มขึ ้นเหมือนกันนะคะ … (วิว, สัมภำษณ์ , 11
สิงหำคม 2558)
บำงครัง้ มีกำรจัดกิจกรรมเล่นเกม โดยมีของรำงวัลที่เกี่ยวข้ องกับศิลปิ นมำแจก โดยของ
รำงวัลดังกล่ำวเป็ นสิ่งของที่แอดมินสัง่ ทำขึ ้นมำเอง คำถำมที่ใช้ สำหรับเล่นเกมนัน้ เป็ นคำถำมที่มี
ควำมเกี่ยวข้ องกับศิลปิ นที่ติดตำม มักมีกำรจัดกิจกรรมเล่นเกมตำมเทศกำลสำคัญต่ำงๆ เช่น วันปี
ใหม่ วันวำเลนไทน์ หรื อบำงครัง้ มีกำรเล่นเกมในช่วงที่ศิลปิ นห่ำงหำยจำกสื่อมวลชนไปนำนและ
แอดมินเห็นว่ำมีข้อมูลข่ำวสำรให้ อพั เดทน้ อย
... บำงครัง้ ในช่วงเทศกำลสำคัญๆของไทยเรำก็มีกำรเล่นเกมแจกของรำงวัลนะคะ อย่ำง
ช่วงต้ นปี ที่ผ่ำนมำก็มีกำรชวนลูกบ้ ำนมำเล่นเกมเหมือนกัน คือเอฟทีก็ไม่ได้ มำไทยหลำยปี แล้ ว เรำ
เองก็ไม่อยำกให้ บ้ำนเงียบเหงำ เลยจัดกิจกรรมเล็กๆน้ อยขึ ้นมำให้ ลกู บ้ ำนได้ ร่วมสนุกกัน ของที่แจก
ก็จะเป็ นของแฟนเมดค่ะ (ของที่แฟนคลับทำขึ ้นมำเอง) ปกติจะมีกำรทักทำยลูกบ้ ำนอยู่เรื่ อยๆอยู่
แล้ วค่ะ อย่ำงเช่น ทวีตไปพร้ อมกับรูปภำพว่ำ อรุณสวัสดิ์ หรื อบำงครัง้ ก็สง่ เข้ ำนอนบอก รำตรี สวัสดิ์
ก็จะมีลกู บ้ ำนตอบกลับมำบ้ ำงค่ะ หรื อไม่ก็บำงช่วงที่ เอฟทีปล่อยผลงำนออกมำ ก็จะมี ทวีตถำมว่ำ
ได้ ดูกันหรื อยัง เป็ นยังไงบ้ ำง ชอบไหม ชวนคุยกันเล็กน้ อย … (ฟำติน, สัมภำษณ์ , 28 สิงหำคม
2558)
กำรใช้ ประโยชน์จำกอินเทอร์ เน็ตหรื อจำกพื ้นที่สงั คมออนไลน์ ไม่เพียงแต่จะทำให้ เกิดเป็ น
ชุมชนขึ ้นมำ แต่ยงั ช่วยให้ เกิดพื ้นที่เสมือนและตัวตนของแต่ละบุคคลในกำรดำเนินชีวิต ซึง่ สำมำรถ
เชื่อมโยงตัวตนในพื ้นที่เสมือนกับพื ้นที่จริ งได้ โดยผ่ำนสื่อต่ำงๆ โดยเฉพำะสื่อกิจกรรม อย่ำงเช่น
คอนเสิร์ต แฟนมีตติ ้ง กำรรวมตัวเพื่อถ่ำยรู ปหน้ ำ สถำนที่จดั คอนเสิร์ต/หน้ ำสถำนที่จดั แฟนมี ตติ ้ง
กิจกรรมพบปะสังสรรค์ของสมำชิกแฟนคลับ เป็ นต้ น ซึ่งมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงพื ้นที่เสมือน
และมีกำรทำกิจกรรมต่ำงๆในโลกแห่งควำมจริ ง เมื่อได้ พบปะกันแล้ ว จะยิ่งทำให้ ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงแอดมินและแฟนคลับ เหนียวแน่นยิ่งขึน้ และมีกำรสำนสัมพันธ์ เพื่อรักษำควำมสัมพัน ธ์
เหล่ำนันเอำไว้
้
ก่อให้ เกิดรำกฐำนที่มนั่ คง ซึง่ เป็ นกำรวำงรำกฐำนที่สำมำรถติดต่อกันได้ ทกุ เมื่อ
... เวลำมีคอนเสิร์ตจะมีทำของไปแจกบ้ ำง เรำก็โพสต์บอกลูกบ้ ำนไว้ ว่ำเรำมีของไปแจก
แล้ วก็บอกจุดนัดหมำยเอำไว้ หำกใครมำถึงก่อนก็ได้ ไปครอบครอง บำงครัง้ ก็มีเหมือนกันค่ะ ที่
ติดตำมแอคหลักเรำอยู่แล้ ว แล้ วมำรู้ทีหลังว่ำเรำเป็ นแอดมิน เค้ ำก็จะทำท่ำประหลำดใจเล็ก น้ อย
โดยปกติเรำจะไม่บอกถึงแอคเคำท์ส่วนตัวเมื่อมีคนมำถำมผ่ำนแอคเคำท์บ้ำนเบสค่ะ เพรำะว่ำมัน
เป็ นพื ้นที่ส่วนตัวและไม่ได้ เกี่ยวกับกำรทำหน้ ำที่ของเรำ ส่วนใหญ่คนที่ ติดตำมก็จะมีทกั ทำยกันมำ
บ้ ำงเวลำที่เรำโพสต์ข่ำวหรื อว่ำรู ปค่ะ ยิ่งเวลำจบคอนเสิร์ตไปแล้ วก็จะยิ่งมีกำรพูดคุยเยอะเป็ น
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พิเศษ เรำเองก็จำหน้ ำได้ บ้ำงไม่ได้ บ้ำง เพรำะว่ำเรำจะเจอคนเยอะมำกๆที่หน้ ำคอน ทังคนรู
้ ้ จกั ที่
เคยคุยกันแล้ วก็ไม่เคยคุยกัน หรื อว่ำบำงทีที่เรำลงโมเม้ นควำมประทับใจเก่ำ ๆก็จะมีคนมำรี มำคุย
ด้ วยบ้ ำง บำงคนที่นำนๆครัง้ จะเล่นโซเชียลก็จะชอบมำถำมเรื่ องควำมเคลื่อนไหวของศิลปิ นบ้ ำง
บำงทีก็เห็นแฟนๆคิดแฮชแท็กขึ ้นมำเชิงแซวๆศิลปิ นแล้ วก็ทวิตกันอย่ำงสนุก พอเข้ ำไปอ่ำนก็ร้ ู สึก
สนุกดีเหมือนกันค่ะ มันเหมือนทำให้ เรำรู้ สึกว่ำเรำเป็ นครอบครัวเดียวกัน แม้ จะไม่เคยคุยกันก็
ตำม… (เอิง, สัมภำษณ์, 28 สิงหำคม 2558)
... ของเรำมีทงทวิ
ั ้ ตแล้ วก็กลุ่มปิ ดในเฟซบุ๊ก สำหรับทวิตเตอร์ เรำจะเอำไว้ ลงข่ำวลงรูปของ
ศิลปิ นซึ่งจะดูกึ่ง ทำงกำรหน่อยๆค่ะ แต่ว่ำถ้ ำเป็ นกลุ่มปิ ดในเฟซบุ๊ก เรำจะมีกฎกติกำตังไว้
้ และ
คัดเลือกคนก่อนเข้ ำกลุ่ม ภำยในกลุ่มปิ ดนัน้ มี กำรโพสต์รูปกับข้ อควำมตำมปกติ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวกับชำยนี่ บำงทีก็มีคนเอำรูปเก่ำๆที่แก้ ไขด้ วยกำรเพิ่มข้ อควำมลงไปให้ สอดคล้ องกับทำงท่ำใน
รูปภำพ บำงทีมนั ก็ตลกค่ะ เรำก็จะแซวศิลปิ นของเรำไป ส่วนมำกเรำก็จะแซวเมนที่รัก (สมำชิกที่
เป็ นอันดับหนึง่ ในใจ) กันเป็ นประจำค่ะ มันช่วยให้ เรำสนิทกันเร็วขึ ้นดีนะคะ แล้ วก็นอกจำกจะมีกำร
โพสต์อะไรต่ำงๆนำนำที่เกี่ยวกับศิลปิ นแล้ ว บำงครัง้ ที่ เพื่อนในกลุ่มต้ องกำรควำมช่วยเหลือก็จะมี
กำรโพสต์บ้ำง ทุกคนก็ช่วยเหลือกันดีนะคะ เท่ำที่เจอมำกับตัว เวลำที่ กิ๊ฟโพสต์อะไรในแอคเคำท์
ส่วนตัวก็จะมีเพื่อนแฟนคลับมำตอบกลับหรื อกดไลค์เสมอค่ะ ไม่ว่ำจะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับชำยนี่
หรื อจะเป็ นสเตตัสเวลำที่กิ๊ฟเหนื่อยหรื อท้ อ พวกเขำก็จะเข้ ำมำให้ กำลังใจเรำ กำรเอำใจใส่กนั และ
กันทำให้ เรำผูกพันกันมำกขึ ้นค่ะ เป็ นเหมือนพี่เหมือนน้ องเหมือนครอบครัวของเรำไปเลย ยิ่งกิ๊ฟทำ
หน้ ำที่แบบนี ้มันยิ่งเห็นถึงควำมผูกพันของคนในกลุม่ เลยค่ะ ทำให้ เรำรู้สกึ ดีมำก แม้ วำ่ ชำยนี่จะเคย
มำแต่งำนเล็กๆในไทย ยังไม่เคยจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในไทยเลยสักครัง้ แต่กิ๊ฟก็ได้ รับควำมช่วยเหลือ
ได้ รับกำรสนับสนุนจำกเพื่อนแฟนคลับตลอด ... (กิ๊ฟ, สัมภำษณ์, 20 สิงหำคม 2558)
กำรสำนต่อควำมสัมพันธ์ ของแอดมินในฐำนะแฟนคลับคนหนึ่ง มีผลให้ เกิดควำมสนิท
สนมและผูกพันกับสมำชิกแฟนคลับคนอื่นๆได้ ง่ำยยิ่งขึน้ เพรำะสำมำรถเข้ ำถึงและมีควำมเป็ น
กันเองระหว่ำงกัน ทำให้ ลกั ษณะของควำมสัมพันธ์เป็ นมำกกว่ำคนที่ร้ ูจั กกัน ยิ่งนำนวันก็ยิ่งผูกพัน
และเปลี่ยนควำมสัมพันธ์ ต่ำงๆให้ กลำยเป็ นเสมือนสมำชิกในครอบครัวเดียวกัน โดยมีครอบครัว
ใหม่ที่ชื่อว่ำ แฟนคลับ
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4.2 การสื่อสารของสมาชิกแฟนคลับ
4.2.1 จุดเริ่มต้ นของการติดตามข้ อมูลข่ าวสารของศิลปิ น
จำกกำรสัม ภำษณ์ กลุ่ม แฟนคลับ ทุกคน ไม่ว่ำจะเป็ นแฟนคลับของวงใดก็ ตำม พบว่ำ
จุดเริ่ มต้ นของกำรติดตำมศิลปิ นนักร้ องกลุ่มคือ สื่อมวลชน และกลุ่มเพื่อน โดยส่วนมำกเริ่ มรู้ จัก
ศิลปิ นจำกสื่อต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรฟั งเพลงจำกวิทยุ กำรดูรำยกำรหรื อมิ วสิควิ ดีโอเพลงจำก
รำยกำรโทรทัศน์ หรื อ อินเทอร์ เ น็ ต หลัง จำกที่ ไ ด้ พ บเห็นและรู้ สึกชอบแล้ วจึง ค้ นหำข้ อมูล จำก
อินเทอร์ เน็ตเพื่อศึกษำข้ อมูลต่ำงๆของศิลปิ นเพิ่มเติม ดังบทสัมภำษณ์บำงส่วนจำกกลุ่มสมำชิก
แฟนคลับจำกทุกกลุ่มแฟนคลับที่คดั เลือกมำ โดยผู้สมั ภำษณ์ส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นเด็กนักเรี ยนและ
นักศึกษำอยู่
... มีวันหนึ่งเพื่อนเอำเพลงของวงนีม้ ำให้ ฟัง พอได้ ฟังก็ร้ ู สึกว่ำ มันเพรำะดีนะ เลยถำม
เพื่อนว่ำเพลงอะไร ของใคร เพื่อนก็ตอบว่ำ can you smile ของอินฟิ นิท พอกลับถึงบ้ ำนตอนเย็น ก็
กลับไปหำคลิปเกี่ยวกับวงนี ้ดู หลังจำกที่ได้ ดกู ็ร้ ู สึกชอบเพรำะว่ำเต้ นเก่งดี เต้ นพร้ อมดี กำรแสดง
ตอนอยู่บนเวทีก็ดี หน้ ำตำก็ดี ก็เลยชอบและติดตำมวงนีต้ งแต่
ั ้ นนั ้ มำค่ะ ... (ขิม, สัมภำษณ์ , 28
กรกฎำคม 2558)
... ติดตำมมำตังแต่
้ ช่วงปลำยปี 2007ค่ะ ปี นี ้ก็ 8 ปี แล้ ว ได้ ยินเพลงเอฟทีครัง้ แรกในวิทยุ
คลื่นหนึง่ แล้ วรู้สกึ ชอบเสียงของนักร้ องนำ เลยไปตำมหำประวัติ ยิ่งหำประวัติ ยิ่งฟั งเพลง ยิ่งได้ ฟัง
เสียงดนตรี จำกเอฟที ทำให้ กลำยมำเป็ นพรี มำดอนน่ำ (ชื่อแฟนคลับของวงเอฟทีไอส์แลนด์) จนถึง
ทุกวันนี ้ ... (มินนำ, สัมภำษณ์, 1 สิงหำคม 2558)
... เริ่ มจำกเพื่อนพำดูเอ็มวีเพลง VIP จำได้ ว่ำเริ่ มตำมช่วงอยู่ม .4 พอเห็นเอ็มวีก็ร้ ู สึกว่ำ
เพลงสนุกดี แล้ วเพรำะเป็ นคนที่ไม่คอ่ ยได้ ฟังเพลงแนวฮิปฮอปเท่ำไหร่ จึงทำให้ ยิ่งตื่นเต้ น หลังจำก
นันก็
้ ตดิ ตำมบิก๊ แบงมำเรื่ อยๆ ตำมมำเกือบสิบปี ได้ แล้ วค่ะ ... (เอ, สัมภำษณ์, 2 สิงหำคม 2558)
... เห็นจำกช่องเพลงในไทยค่ะ ตังแต่
้ ปี 2008 แต่มำเริ่ มตำมจริ งจังช่วงเพลง Ring Ding
Dong ในปี 2009 รวมๆแล้ วประมำณ 6 ปี เกือบจะครบ 7 ปี แล้ วล่ะค่ะ ... (แฟ็ กซ์, สัมภำษณ์ , 30
กรกฎำคม 2558)
... เริ่ มแรกเห็นจำก TV แต่เดิมไม่เคยชอบเกำหลีมำก่อนเลยค่ะ วันนันดู
้ ช่อง 5 ที่ทำง RS
เขำเอำรำยกำร MCountdown มำเปิ ด เจอ BEAST เพลง Shock พอดี ถูกชะตำกับควำมหล่อมำก
ค่ะ เหมือนถูกเป่ ำเสน่ห์ใส่เลยล่ะค่ะ หลังจำกนันมำก็
้ หำข้ อมูล แล้ วก็ตดิ ตำมวงนี ้มำตังแต่
้ วนั นัน้ มำ
จนถึงวันนี ้ก็ 5 ปี เต็มแล้ วค่ะ ... (แจม, สัมภำษณ์, 2 สิงหำคม 2558)
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จำกบทสัมภำษณ์จะเห็นได้ ว่ำที่มำของกำรรับรู้หรื อรู้จกั ศิลปิ นที่ติดตำมของแฟนแต่ละคน
นัน้ มี ที่ม ำที่ แตกต่ำงกัน ซึ่ง โดยส่วนใหญ่ เกิ ดกำรรั บ รู้ ผ่ำนสื่ อมวลชน และหลัง จำกนัน้ จึง เข้ ำ สู่
ขันตอนของกำรสื
้
บค้ นข้ อมูลต่ำงๆของศิลปิ นที่ชื่นชอบ โดยกำรใช้ อินเทอร์ เน็ตเป็ นหลัก
4.2.2 วิธีการสื่อสารภายในกลุ่มสมาชิกแฟนคลับเพื่อการสร้ างเครือข่ าย
บุคคลหนึ่งซึ่งมีสถำนะเดียวกัน ชอบอะไรที่เหมือนกัน ติดตำมบำงสิ่งบำงอย่ำงเหมือนกัน
รำวกับเป็ นคนประเภทเดียวกัน ทำให้ สำมำรถเข้ ำหำกันได้ ง่ำย แฟนคลับก็เช่นเดียวกัน ที่มีลกั ษณะ
ดังกล่ำว ในฐำนะที่เป็ นสมำชิกแฟนคลับของแฟนดอมหนึง่ ๆย่อมสื่อสำรแลกเปลี่ยนสำรระหว่ำงกัน
ได้ ง่ำย เพรำะพูดคุยภำษำเดียวกัน มีควำมเข้ ำใจระหว่ำงกัน เหมือนกับคำกล่ำวที่ว่ำ มองตาก็รู้ใจ
จึงทำให้ สมำชิกแฟนคลับสำมำรถสร้ ำงเครื อข่ำยเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงกันได้ ง่ำยยิ่งขึน้
โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง ในปั จ จุบัน นี ้ ที่ มี ก ำรเปิ ดกว้ ำ งทำงสัง คมรวมทัง้ อิ ท ธิ พ ลทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ที่ชว่ ยทำให้ กำรดำเนินชีวิตของคนเรำง่ำยยิ่งขึ ้น กำรติดต่อสื่อสำรจึงเป็ นปั จจัยสำคัญที่
ขำดไม่ได้ และก่อให้ เกิดควำมสัมพันธ์ ใหม่ กับบุคคลใหม่ ไม่ว่ำจะเป็ นสังคมที่โรงเรี ยน สังคมที่
ทำงำน สังคมในครอบครัว หรื อแม้ แต่สงั คมในพื ้นที่เสมือนจริ ง ย่อมมีกำรพบปะบุคคลใหม่ๆมำก
หน้ ำหลำยตำ สำหรับกำรเริ่ มต้ นควำมสัมพันธ์ ใดๆระหว่ำงกันนัน้ ย่อมต้ องใช้ กำรสื่อสำรเป็ นตัว
ช่วย ซึ่งจะมีจดุ ประสงค์ของกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ ทุก ครัง้ เช่น กำรเริ่ มต้ นของควำมสัมพันธ์ ของ
สมำชิกในเครื อข่ำยแฟนคลับเกำหลี มักมีจุดประสงค์เพื่อติดตำมข่ำวสำรของศิลปิ น เพื่อสร้ ำง
มนุษยสัมพันธ์กบั สมำชิกแฟนคลับคนอื่นๆ เพื่อหำเพื่อนร่วมทำงไปดูงำนคอนเสิร์ต เป็ นต้ น
... มีทำควำมรู้ จกั บ้ ำงนะคะ เพื่อนๆที่มีส่วนใหญ่ ก็จะเป็ น vip เหมือนกัน บำงครัง้ เพื่อนก็
แนะนำให้ ร้ ูจกั เพื่อน vip คนอื่นๆด้ วย โดยเฉพำะหน้ ำงำนคอนเสิร์ตก็จะยิ่งรู้จกั เพิ่มขึ ้นเยอะเลยค่ะ
เพรำะเรำต้ องไปนัง่ รอที่หน้ ำคอนเสิร์ตกัน เลยทำให้ มีเวลำคุยกันมำก หลังจำกนันแลกเปลี
้
่ยนทวิต
เตอร์ กนั แล้ วก็เริ่มคุยกันตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมำ จนสนิทเลยก็มีคะ่ ... (หนูพกุ , สัมภำษณ์, 10 สิงหำคม
2558)
... เพื่อนสนิทที่สดุ ตอนนี ้ก็เป็ นพรี มำดอนน่ำด้ วยเหมือนกันค่ะ เรำรู้จกั กันเพรำะนัง่ ข้ ำงๆกัน
ในคอนเสิ ร์ตค่ะ ต่ำงคนต่ำงก็ ไ ปคนเดียว ที่ จ ริ ง ตัวเรำเองก็ มี คุย กับพรี ม ำดอนน่ำคนอื่ น ไว้ ด้วย
เหมือนกันค่ะ แต่ว่ำนัง่ กันคนละที่ พอเข้ ำคอนฯไปก็ได้ เจอกับเพื่อนคนนี ้ ตอนนันเรำท
้
ำโปรเจคให้
เอฟทีด้วยกันในคอนฯ ก็เลยมีโอกำสนัง่ คุยด้ วยกันไปเรื่ อยๆระหว่ำงที่รอคอนฯเริ่ม หลังจำกนันก็
้ ยงั
คุยต่อมำเรื่ อยๆ ต่ำงคนต่ำงก็มีเฟซบุ๊ก มีทวิตเตอร์ กนั และกัน แล้ วก็ยั งเคยแลกเบอร์ ไว้ ด้วยเผื่อว่ำ
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ครัง้ ต่อไปจะได้ ไปดูคอนฯด้ วยกันอีก เลยยิ่งทำให้ เรำมีโอกำสคุยด้ วยกันมำตลอด จนตอนนี ก้ ลำย
มำเป็ นเพื่อนที่คยุ ได้ ทกุ เรื่ องเลยค่ะ... (เบลมิน, สัมภำษณ์, 20 สิงหำคม 2558)
... ส่วนใหญ่ก็จะติดตำมคนที่ชอบวงเกียวกับเรำ แล้ วก็คยุ กันจนสนิทค่ะ แม้ จะไม่เคยเจอ
ตัวจริ งเลยก็ตำม พอดีเป็ นคนที่ติดตำมหลำยวงด้ วย เลยยิ่งทำให้ ร้ ู จักคนเพิ่มขึ ้น ส่วนใหญ่ก็จะไป
ติดตำมเขำก่อน โดยย้ อนไปดู timeline ของเขำว่ำเขำตำมวงเดียวกับเรำจริ งๆหรื อเปล่ำ หรื อไม่ก็ดู
ที่ไบโอในทวิตอ่ะค่ะ ตรงหัวด้ ำนบนที่มีช่องไว้ ให้ ใส่ข้อมูล บำงทีก็เข้ ำไปทักคนที่ เรำติดตำมเอำไว้
ก่อนก็มี บำงทีก็ใช้ วิธีรีทวีตของเขำเอำ หรื อบำงทีเวลำเห็นเขำขอควำมช่วยเหลือ ก็ จะเข้ ำไปช่วย
ทังๆที
้ ่ไม่เคยเจอตัวเป็ นๆนัน่ แหละค่ะ... (ไอซ์, สัมภำษณ์, 20 สิงหำคม 2558)
... ตอนแรกที่เริ่มติดตำมมำตำมคนเดียวค่ะ เพรำะเพื่อนที่โรงเรี ยนไม่ได้ ชอบเกำหลีเหมือน
เรำ ก็เลยตำมข่ำวอยูเ่ งียบๆ มีกำรหำข้ อมูลจำกอินเทอร์ เน็ตด้ วยกำรใช้ ชื่อวงเป็ นคำค้ นหำ หลังจำก
นันก็
้ เจอเว็บไซต์กบั ทวิตเตอร์ ที่เขำเขียนข้ อมูลว่ำเป็ นที่รวบรวมข้ อมูลต่ำงๆของศิลปิ น ก็เข้ ำไปดูเข้ ำ
ไปสมัครเป็ นสมำชิ กเว็บ หลังจำกนัน้ ก็มี เข้ ำบอร์ ดไปคุยกับคนอื่นๆที่ ตำมวงเดียวกันบ้ ำง แลก
เปลี่ยนเฟซบุ๊กกับ ทวิตเตอร์ กับคนที่คนที่คุยกันบ่อยๆ แต่เพรำะว่ำ ไม่ได้ เข้ ำบอร์ ดบ่อยก็เลยรู้ จกั
เพื่อนแค่ไม่กี่คนค่ะ สักพักบอร์ ดก็ปิดไปเลยอยู่แต่ในทวิตกันมำกกว่ำ ก็คยุ กันในนัน้ มีบ้ำงที่มีคน
มำติดตำมเรำเพรำะตำมมำจำกในบอร์ ดทังๆที
้ ่ไม่เคยคุยกันในบอร์ ดเลย เรำก็จะเข้ ำไปทักเขำว่ำ
รู้จกั เรำได้ ยงั ไง ตำมมำจำกไหน หลังจำกที่แนะนำตัว กันเสร็ จก็คยุ กันมำเรื่ อยเลยค่ะ เวลำมีข่ำวว่ำ
ศิลปิ นจะมำก็จะเข้ ำไปถำมว่ำไปด้ วยไหม ไปโซนไหน แถวไหน หลังจำกนันก็
้ จะนัดกันว่ำจะเจอกัน
หน้ ำงำน เวลำเจอกันหน้ ำงำนก็จะยิ่งทำให้ ร้ ู สึกว่ำเรำสนิทกันมำกขึ ้นด้ วยค่ะ ... (นิค, สัมภำษณ์ ,
23 กรกฎำคม 2558)
... ส่วนมำกรู้ จักจำกที่เรี ยนค่ะ ทังที
้ ่โรงเรี ยนแล้ วก็ที่เรี ยนพิเศษ ทำนองว่ำถ้ ำเห็นเขำฟั ง
เพลงเกำหลีอยูก่ ็จะมีไปถำมบ้ ำงว่ำชอบวงไหน ถ้ ำชอบ Beast เหมือนกันก็มีเรื่ องให้ คยุ ต่อเยอะแยะ
เลยล่ะค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะขอแลกทวิตเอำไว้ ตดิ ต่อกันค่ะ ... (แพรว, สัมภำษณ์, 2 สิงหำคม 2558)
กำรสร้ ำงปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงกันของแฟนคลับ มักทำกำรสื่อสำรผ่ำนทำงสื่อออนไลน์ และ
สื่อกิจกรรม โดยมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงพื ้นที่เสมือนจริ งกับพื ้นที่จริ งอยู่ บำงกรณีเริ่ มรู้จกั กันผ่ำน
สื่อออนไลน์ และเมื่อมีกิจกรรมอย่ำงงำนคอนเสิร์ตหรื องำนพบปะสังสรรค์ระหว่ำงศิลปิ นและแฟน
คลับขึ ้นจึงจะได้ พบกันในโลกแห่งควำมจริง หรื อบำงกรณีร้ ูจกั กันในขณะทำกิจกรรมร่วมกันในงำน
คอนเสิร์ตหรื องำนพบปะสังสรรค์ แล้ วมีกำรแลกเปลี่ยนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆไว้ อย่ำงเช่น เบอร์
โทรศัพท์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หลังจำกนันจึ
้ งสำนต่อควำมสัมพันธ์ของกันและกันให้ เหนียวแน่นยิ่งขึ ้น
จนกลำยเป็ นรำกฐำนให้ กบั เครื อข่ำยของตนเอง
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ในส่วนของกำรปฏิสมั พันธ์ กับแอดมินนัน้ สมำชิกแฟนคลับส่วนใหญ่ไม่ได้ เข้ ำไปทักทำย
หรื อคุยด้ วยโดยตรง แต่จะใช้ วิธีกำรรี ทวีตข้ อควำมหรื อรูปภำพที่แอดมินแบ่งปั นเอำไว้ ในกำรสื่อสำร
กับ แอดมิ น ซึ่ง เป็ นกำรสื่ อ สำรทำงอ้ อ มที่ บ อกให้ ร้ ู ว่ำ ผู้ติด ตำมสนใจกำรสื่ อ สำรนัน้ ๆ และผู้ใ ห้
สัมภำษณ์ส่วนใหญ่ ยงั บอกในทำนองเดียวกันอีกว่ำ “แม้ ไม่ค่อยได้ พูดคุยกับแอดมิน แต่ในช่วงที่
เคยพูดคุยนัน้ แอดมินจะโต้ ตอบกลับมำด้ วยคำพูดที่สภุ ำพและเป็ นกันเอง น่ำรักและมีอธั ยำศัยดี ”
อีกทังยั
้ งมีผ้ ใู ห้ สมั ภำษณ์ บำงรำยกล่ำวว่ำ ชอบเวลำที่แอดมินแต่ละบ้ ำนคุยหยอกล้ อกันในเรื่ องที่
เกี่ยวกับศิลปิ น ดูสนุกและน่ำรั ก จนทำให้ อยำกมีส่วนร่วมในบทสนทนำเหล่ำนันด้
้ วย และจำกกำร
สังเกตกำรณ์ผ้ วู ิจยั พบว่ำ มีสมำชิกผู้ติดตำมบำงคนมีกำรสื่อสำรกับแอดมิน ทังกำรถำมค
้
ำถำม
หรื อกำรพูดคุยกับแอดมินหลังจำกที่แอดมินทักทำย กำรพูดคุยนันมี
้ ทงกำรพู
ั้
ดคุยอย่ำงสุภำพและดู
เป็ นทำงกำร รวมทังกำรพู
้
ดคุยหยอกล้ อและเป็ นกันเองของทังผู
้ ้ สง่ สำรและผู้รับสำร
... ก็มีคยุ กับแอดมินบ้ ำงนะคะแต่ก็ไม่ได้ บอ่ ยมำก แล้ วก็ไม่ได้ คยุ ไปเรื่ อยๆนะคะ ส่วนมำกก็
จะคุยหรื อถำมในสิ่งที่เรำไม่ร้ ู แล้ วสงสัย ถำมไปเขำก็ตอบกลับมำดีทุกครัง้ ทุกบ้ ำนเลยค่ะ เต็มใจ
ตอบแล้ วก็ให้ คำแนะนำดีคะ่ ... (โม, สัมภำษณ์, 16 สิงหำคม 2558)
... เคยคุยบ้ ำงค่ะ ส่วนมำกแอดมินก็อธั ยำศัยดีนะคะ คุยเล่นได้ บ้ำงปกติ แต่ส่วนมำกไม่
ค่อยได้ คุย สักเท่ำไหร่ ห รอกค่ะ เน้ นบ่น หรื อคุย กับแฟนคลับ ด้ ว ยกันแทนมำกกว่ำ ... (แพรวำ,
สัมภำษณ์, 10 สิงหำคม 2558)
... คุยกับแอดมินไม่คอ่ ยบ่อยค่ะ ปกติจะแค่ติดตำมอ่ำนข่ำวสำรมำกกว่ำ คำพูดคำจำก็ถือ
ว่ำโอเค สุภำพดี แล้ วก็คยุ เป็ นกันเองๆด้ วยค่ะ ... (ตอง, สัมภำษณ์, 11 สิงหำคม 2558)
... แอดมินบ้ ำนที่ติดตำมอยู่ตอนนี ้ก็น่ำรักดีนะคะ คุยตลก แต่ก็มีควำมเป็ นผู้ใหญ่ ถึงแม้ ว่ำ
เรำจะไม่ได้ ตำมเขำเป็ นกิจจะลักษณะก็ตำม ... (เมนี่, สัมภำษณ์, 2 สิงหำคม 2558)
โดยรวมแล้ ว ผู้ให้ สมั ภำษณ์ในกลุ่มของแฟนคลับจำกทัง้ 6 วง ให้ คำตอบไปในแนวทำง
เดียวกันว่ำ ไม่คอ่ ยได้ พูดคุยกับแอดมินแบบกิจจะลักษณะมำกนัก แต่มีกำรสังเกตพฤติกรรมกำร
สื่อสำรของแอดมินกับผู้อื่นอยู่เป็ นครัง้ ครำว รวมทัง้ มีพฤติกรรมอื่นๆที่บ่งบอกให้ แอดมินรับรู้ ว่ำ
สมำชิกผู้ตดิ ตำมได้ ให้ ควำมสนใจข้ อมูลข่ำวสำรที่แบ่งปั น ซึง่ สังเกตได้ จำกกำรรี ทวีตและกำรพูดถึง
เรื่ องรำวนันๆ
้ นับว่ำเป็ นวิธีกำรสื่อสำรของสมำชิกโดยรวมที่มีตอ่ แอดมินหรื อผู้สง่ สำร
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4.2.3 วิธีการสื่อสารภายในกลุ่มสมาชิกแฟนคลับเพื่อการธารงอยู่ของเครื อข่ าย
กำรธำรงอยู่ของเครื อข่ำยแฟนคลับนัน้ เป็ นผลสืบเนื่องมำจำกควำมสัมพันธ์ ของสมำชิก
ภำยในเครื อข่ำยโดยใช้ กำรสื่อสำรเป็ นจุดเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ผ่ำนทำงช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ
ทังสื
้ ่อสังคมออนไลน์และสื่อกิจกรรมรวมไปถึงตัวศิลปิ นด้ วย ทำให้ สำมำรถแบ่งวิธีกำรสื่อสำรของ
กลุม่ แฟนคลับได้ เป็ น 2 แบบ ดังต่อไปนี ้
4.2.3.1 ในขณะที่ศลิ ปิ นยังคงดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ
ช่วงเวลำที่ศลิ ปิ นมีกำรทำกิจกรรม เช่น กำรเดบิวต์ กำรโปรโมทเพลงใหม่
กำรออกรำยกำรโทรทัศน์หรื อวิทยุ กำรเดินทำงไปจัดคอนเสิร์ตทังในเกำหลี
้
และต่ำงประเทศ กำรจัด
งำนแจกลำยเซ็น (แฟนไซน์) เป็ นต้ น เป็ นช่วงเวลำที่มีกำรไหลเวียนของรู ปภำพและข่ำวสำรของ
ศิลปิ นมำกที่สุด ซึ่งเกิดขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีผลให้ สมำชิกภำยในกลุ่มแฟนคลับเกิด
กำรสำนสัมพันธ์ และเกิดปฏิสมั พันธ์ ระหว่ำงกันอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีศิลปิ นที่ติดตำมเป็ นประเด็น
หลักสำหรับกำรสนทนำในแต่ละครัง้
... ส่วนใหญ่จะติดตำมข่ำวและรู ปจำกทังบ้
้ ำนเบสแล้ วก็แฟนคลับธรรมดำๆที่เขำอัพเดท
เร็วๆและบ่อยๆค่ะ ช่วงก่อนคัมแบ็คก็จะมีกำรปล่อยรูปปล่อยทีเซอร์ หรื อรูปตัวอย่ำง เรำก็ชอบรี ทวีต
แล้ วก็บนั ทึกเก็บลงเครื่ อง บำงทีก็เอำที่เคยบันทึกไว้ ไปคุยกับเพื่อนอีกทีด้วยค่ะ ... (ปูน, สัมภำษณ์ ,
13 สิงหำคม 2558)
... ปกติจะแชร์ ข่ำวผ่ำนทำงเฟซบุ๊ก รี ทวีตผ่ำนทำงทวิตเตอร์ และเผยเเพร่ผ่ำนทำงอินสตำ
แกรมอยูแ่ ล้ วค่ะ ยิ่งช่วงมีคมั แบ็คหรื อมีแฟนไซน์ที่เกำหลี (งำนแจกลำยเซ็น) ก็จะยิ่งรี ทวีตเยอะเป็ น
พิเศษค่ะ แล้ วเรำก็มีไลน์กลุ่มเเฟนคลับด้ วย ก็จะพูดคุยผ่ำนทำงด้ ำนนี ้ ส่วนใหญ่ก็จะเอำรูปไปแชร์
ในกลุม่ แล้ วก็พดู คุยแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปนันค่
้ ะ ... (ออ, สัมภำษณ์, 13 สิงหำคม 2558)
.. บำงครัง้ เห็นรู ปตำมกิจกรรมงำนต่ำงๆที่คนเกำหลีถ่ำยมำน่ำรักๆ ก็จะรี ทวีตพร้ อมกับ
แท็กไปหำเพื่อนที่ชอบคนในรูปค่ะ จะได้ ร่วมด้ วยช่วยกันกรี๊ ดค่ะ ยิ่งถ้ ำชอบหรื อเมนคนเดียวกันแล้ ว
ก็จะยิ่งคุยกันยืดยำวเลยค่ะ เหมือนคนหัวอกเดียวกัน คุยกันง่ำย ... (ผึ ้ง, สัมภำษณ์ , 4 สิงหำคม
2558)
... ช่วงที่คมั แบ็คจะเป็ นช่วงที่เรำกับเพื่อนได้ คยุ กันบ่อยที่สุดค่ะ เพรำะว่ำต้ องเกำะติดข่ำว
มำกๆเลย สมัยนีม้ ันมีโหวตตำมรำยกำรเพลงเยอะมำกค่ะ เรำก็อยำกจะให้ ศิลปิ นที่เรำตำมได้
รำงวัลกับเขำบ้ ำง เพรำะกำรคัมแบ็คในแต่ละครัง้ ก็มีไปออกหลำยรำยกำร โดยเฉพำะพวกรำยกำร
เพลงที่มีเกือบทุกวันของเกำหลีเรำก็ยิ่งติดตำมเลยค่ะ จะมีเวลำดูสดหรื อไม่มีเรำก็จะดูให้ ได้ เลยค่ะ
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บำงทีก็เหมือนคนบ้ ำเหมือนกันนะคะ แต่ก็สนุกค่ะ ได้ คุยแล้ วก็แลกเปลี่ยนข่ำวกับคนเยอะดี ...
(แคร์ , สัมภำษณ์, 14 สิงหำคม 2558)
กำรที่ศิลปิ นมีกิจกรรมต่ำงๆทำงสื่อมวลชน มีส่วนทำให้ เกิดควำมเคลื่อนไหวผ่ำนทำงสื่อ
สังคมออนไลน์ของกลุ่มแฟนคลับสูงมำกยิ่งขึน้ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรสื่อสำรระหว่ำงกันเพื่อแบ่ง ปั น
ข้ อมูลข่ำวสำร หรื อกำรสื่อสำรหำกันเพื่อร่วมมือกันลงคะแนนให้ กบั ศิลปิ นก็ตำม ล้ วนแต่ทำให้ เกิด
กำรสำนสัมพันธ์ระหว่ำงกันมำกยิ่งขึ ้น ซึง่ ประเด็นกำรสนทนำเน้ นไปในเนื ้อหำที่เกี่ยวข้ องกับศิลปิ น
ที่กำลังติดตำมโดยเฉพำะ
4.2.3.2 ในขณะที่ศลิ ปิ นห่ำงหำยไปจำกกิจกรรม
หลังจำกจบกำรทำกิจกรรมของแต่ละกำรโปรโมทหรื อแต่ละอัลบัม้ ศิลปิ นจะมีช่วง
ที่ห่ำงหำยไปจำกกำรทำกิจกรรมข้ ำงต้ น ซึ่งอำจทำให้ กำรไหลเวียนของข่ำวสำรลดน้ อ ยลงและอำจ
มีผลถึงควำมสัมพันธ์ ของสมำชิกแฟนคลับได้ แต่จำกกำรสัมภำษณ์ ทำให้ ทรำบว่ำ ช่วงเวลำที่
ศิลปิ นห่ำงหำยจำกกำรทำกิจกรรมไม่ได้ ทำให้ ควำมสัมพันธ์ของแฟนคลับลดน้ อยลง ตรงกันข้ ำมได้
เสริ มสร้ ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกแฟนคลับให้ มีเพิ่มมำกขึ ้น ด้ วยกำรสนทนำเรื่ องที่เกี่ ยวกับ
ศิล ปิ นแบบสนุกสนำน เช่น กำรนำข้ อควำมมำประกอบกับรู ปภำพที่ ตลก กำรพูดคุยเกี่ ย วกับ
ช่ว งเวลำเก่ ำ ๆที่ เ คยมี ร่ ว มกัน กับ ศิ ล ปิ นและเพื่ อ นๆ นอกจำกนี ย้ ัง มี ป ระเด็ น ในกำรสนทนำที่
นอกเหนือจำกเรื่ องของศิลปิ นที่ติดตำมอีกเช่นกัน เป็ นกำรสร้ ำงประเด็นกำรสนทนำที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรดำเนินชี วิตประจ ำวันและเรื่ องทั่วไป แม้ บำงครั ง้ ขำดกำรติดต่อระหว่ำงกันเป็ นระยะเวลำ
ยำวนำน แต่เมื่อต้ องกำรควำมช่วยเหลือ ก็พร้ อมให้ ควำมช่วยเหลือแก่กนั ด้ วยควำมเต็มใจ
... เป็ นคนเล่นโซเชียลบ่อยค่ะโดยเฉพำะทวิตเตอร์ ปกติจะคุยกับแฟนคลับที่สนิทกันเกือบ
ทุกวันค่ะ แล้ วก็ติดตำมข่ำวจำกบ้ ำนเบสต่ำงๆที่ฟอลไว้ เรื่ องที่คยุ กันก็มีทงเรื
ั ้ ่ องที่เกี่ยวกับศิลปิ น
และก็เรื่ องทัว่ ไปค่ะ บำงครัง้ ก็มีนดั กันไปเที่ยวหรื อไปทำบุญบ้ ำง กับคนที่สนิทกันตังแต่
้ ช่วงที่เริ่ ม
ติดตำมก็ยงั คงสนิทกันเหมือนเดิมค่ะ แม้ วำ่ เขำจะติดงำนติดเรี ยนแล้ วไม่คอ่ ยได้ เ ล่นโซเชียล แต่พอ
เขำโพสต์เหมือนว่ำกำลังหมดกำลังใจ ก็จะเข้ ำไปตอบกลับเพื่อให้ กำลังใจเขำค่ะ หรื อถ้ ำเขำมีเรื่ อง
ที่น่ำยินดีเรำก็เข้ ำไปตอบกลับเพื่อแสดงควำมยินดีด้วยเหมือนกัน เรำคุยกันปรึ กษำกันจนเหมือน
เป็ นครอบครัวเดียวกันไปแล้ วค่ะ ถ้ ำหำกว่ำไม่มีศิลปิ นให้ ติดตำมแล้ ว เรำก็คิดว่ำควำมสัมพันธ์ของ
เรำและเพื่อนก็ยงั เหมือนเดิมนะคะ ศิลปิ นก็เป็ นเหมือนสิ่งที่ทำให้ เรำได้ ร้ ูจกั เพื่อนใหม่เพิ่มมำกขึ ้น
ล่ะค่ะ ... (ตำล, สัมภำษณ์, 31 กรกฎำคม 2558)
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... ช่วงที่ติดตำมศิลปิ นตอนแรกยังเรี ยนอยู่คะ่ แต่ว่ำตอนนี ้เรี ยนจบแล้ วและทำงำนแล้ วค่ะ
เวลำว่ำงก็มีน้อยลง ติดตำมข่ำวได้ น้อยลง แต่ว่ำเพื่อนๆพี่ๆที่เคยคุยด้ วยตังแต่
้ สมัยแรกก็ยงั คุยกัน
อยูน่ ะคะ แบบนำนๆคุยกันที หรื อว่ำเวลำเห็นเขำแชร์ ข่ำวก็จะเข้ ำไปคุยด้ วย บำงครัง้ พี่เขำก็ทกั แชท
มำชวนไปกินข้ ำวด้ วยกัน ก็มีโอกำสไปบ้ ำง ได้ พบเพื่อนๆของพี่เขำด้ วย ทำให้ ร้ ู จักแฟนคลับที่ตำม
วงเดียวกันเพิ่มขึ ้นอีก นอกจำกกำรคุยหรื อนัดเจอกันแล้ ว บำงทีก็มีกำรพูดถึงเรื่ องเก่ำๆหรื อเอำรู ป
เก่ำๆมำลง มันก็ทำให้ เป็ นประเด็นที่คยุ กันในกลุ่มขึ ้นมำอีกครัง้ ส่วนใหญ่ก็จะเน้ นดูรูปด้ วยล่ะค่ะ
ทังเก่
้ ำทังใหม่
้
ยิ่งช่วงวันเกิดที่เทรนกันยิ่งครึ กครื น้ เลยล่ะค่ะ สนุกสนำนกันมำก ... (กี ้, สัมภำษณ์ ,
18 สิงหำคม 2558)
... ตอนที่ศิลปิ นไม่มีงำนตำมรำยกำร เรำก็จะเน้ นกำรติดตำมรูปกับแอคเคำท์ส่วนตัวของ
ศิลปิ นแทนค่ะ มันก็เห็นเรื่ อยๆ ทำให้ เรำรู้ควำมเคลื่อนไหวของพวกเขำ บำงช่วงก็มีเหมือนกันนะคะ
ที่ศิลปิ นหำยไปเลย แต่พอออกมำลงรู ปหรื อโพสต์ข้อควำมเรำก็จะรำพึงรำพันพูดคุยกับเพื่อนๆใน
กลุ่มเกี่ยวกับสิ่งที่ศิลปิ นโพสต์ ในบำงครัง้ ก็เห็นแอดมินเอำพวกแฟนแอคมำลง มันก็ยิ่งทำให้ เรำ
รู้ จักตัวตนของศิล ปิ นมำกขึน้ พอรู้ จักแล้ วก็ ยิ่ง รั กและอยำกสนับสนุน ต่อไปเรื่ อ ยๆค่ะ ... (บูม ,
สัมภำษณ์, 22 สิงหำคม 2558)
จำกบทสัมภำษณ์ทำให้ เห็นถึงลักษณะของควำมสัมพันธ์และกำรสำนสัมพันธ์ของสมำชิก
ภำยในเครื อข่ำยของกลุ่มแฟนคลับเกำหลี ที่มีปฏิสมั พันธ์และสื่อสำรกันทังในประเด็
้
นที่เกี่ยวข้ อง
กับศิล ปิ นที่ ติดตำมและประเด็นที่ นอกเหนื อไปจำกเรื่ องของศิลปิ น ซึ่ง สิ่ง เหล่ำนี ก้ ่อให้ เ กิ ดกำร
ดำเนินควำมสัมพันธ์ ไ ด้ อย่ำงยำวนำน มีผลให้ เกิดกำรดำรงอยู่ของเครื อข่ำยได้ ในระยะเวลำที่
ยำวนำนเช่นกัน

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่ อง “วิธีการสื่อสารและการธารงอยู่ของกลุ่มแฟนคลับศิลปิ นนักร้ องกลุ่มจาก
ประเทศเกาหลีใต้ ในประเทศไทย” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารที่แอดมินกลุ่มแฟนคลับ
ศิลปิ นนักร้ องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ ในประเทศไทย ใช้ ในการสร้ างเครื อข่ายและการธารงอยู่
ของเครื อข่าย ตลอดจนศึกษาวิธี ก ารสื่ อสารภายในกลุ่ม ของแฟนคลับศิลปิ นนักร้ องกลุ่ม จาก
ประเทศเกาหลีใต้ ในประเทศไทย
การวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยเชิ ง คุณภาพ โดยใช้ วิธี การสัม ภาษณ์ แบบเจาะลึกและการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ รวมทังใช้
้ วิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม สาหรับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ในการศึกษานัน้ แบ่งเป็ นการสัมภาษณ์จากผู้นากลุ่มและแฟนคลับ จากศิลปิ น 6 วง วงละ 5 คน
แบ่งเป็ นผู้นา 1 คน และแฟนคลับ 4 คน รวมจานวนทังสิ
้ ้น 30 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมูล เชิ ง คุณ ภาพเป็ นการสร้ างแนวค าถามแบบ
ปลายเปิ ดเพื่อใช้ ในการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกและการสัมภาษณ์ อย่างไม่เป็ นทางการกับกลุ่ม
ตัวอย่าง นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังได้ เก็บข้ อมูลจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม โดยเป็ นการสังเกตความ
เคลื่อนไหวของข้ อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบกับการศึกษาค้ นคว้ าจาก
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน น่าเชื่อถือมากที่สดุ และนามา
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา
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5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 ผลการวิ เ คราะห์ เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ แ อดมิ น กลุ่ ม แฟนคลั บ ศิ ล ปิ น
นักร้ องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ ในประเทศไทย ใช้ ในการสร้ างเครื อข่ ายและการธารง
อยู่ของเครื อข่ าย
จากผลการศึกษาวิจัยข้ างต้ นสะท้ อนให้ เ ห็นภาพรวมของการสื่อสาร โดยพบว่า วิธีการ
สื่อสารที่แอดมินกลุ่มแฟนคลับศิลปิ นนักร้ องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ ในประเทศไทย ใช้ ในการ
สร้ างเครื อข่ายนัน้ เป็ นลักษณะการสื่อสารโดยอาศัยช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านทางสื่ออินเทอร์ เน็ต
เพื่อเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย มีการใช้ ประโยชน์จากสื่อใหม่บนพืน้ ที่สาธารณะในโลกออนไลน์ โดย
อาศัยพื ้นที่บนอินเทอร์ เน็ตและพื ้นที่ชมุ ชนเสมือนในการสื่อสารข่าวสาร โดยกระบวนการของการ
สื่อสารนันมี
้ การถ่ายทอดไปยังผู้รับสารที่มีจานวนมาก ซึ่งสามารถโต้ ตอบได้ ในทันที และนาไปสู่
การรับรู้ของระบบการรับรู้ ของมนุษย์ก่อให้ เกิดประสิทธิผลของการสื่อสารที่ดียิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ยังมี
การเริ่ มต้ นการสร้ างปฏิสมั พันธ์ ของการสื่อสารซึ่งกันและกันระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร โดยการ
นาพาข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่งหรื อสู่กลุ่มบุคคล โดยที่ผ้ สู ่งสารสามารถแลกเปลี่ยน
สารกับผู้รับสารได้ โดยตรง และยังพบว่าวิธีการสื่อสารที่แอดมินกลุ่มแฟนคลับศิลปิ นนักร้ องกลุ่ม
จากประเทศเกาหลีใต้ ในประเทศไทยใช้ เพื่อการธารงอยูข่ องเครื อข่ายนัน้ เป็ นลักษณะการสื่อสารที่
สานต่อความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครื อข่ายด้ วยสื่อกิจกรรมและสื่อเฉพาะกิจ โดยยึดศิลปิ นนักร้ อง
ที่ตดิ ตามเป็ นสิ่งดึงดูดและจูงใจในการร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็ นการแบ่งปั นและการส่งต่อเนื ้อหาของ
การสื่ อสารให้ แก่กันระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร โดยผู้ส่ง สารหรื อในที่ นีค้ ือแอดมิ นทาหน้ าที่
เปรี ยบเสมือนจุดศูนย์กลาง เป็ นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารด้ วยการ
ส่งผ่านทางตัวอักษรและรูปภาพให้ แก่ผ้ ูรับสารหรื อกลุ่มแฟนคลับได้ ติดตามและรับรู้ข่าวสารอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง โดยการติ ด ต่อ สื่ อ สารเพื่ อ การธ ารงอยู่ข องเครื อ ข่ า ยนัน้ มี สื่ อ สารที่ อ าศัย พื น้ ที่ บ น
อินเทอร์ เน็ตและพื ้นที่ชมุ ชนเสมือนจริงในการสื่อสารข่าวสารต่างๆเพื่อเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายเช่นกัน
ผลจากการสัมภาษณ์ แอดมิ นร่ วมกับการสังเกตทาให้ สามารถกล่าวได้ ว่า แอดมิน คือ
บุคคลหนึ่งที่มีความกระตือรื อร้ น และใฝ่ ใจรักใคร่ ศิลปิ น โดยมีการเลือ กใช้ สื่อแบบเฉพาะที่ตนเอง
สนใจอย่างมาก และมีการเปิ ดรับหรื อแสวงหาข้ อมูลข่าวสารที่สนใจอย่างกระตือรื อร้ น โดยการแบ่ง
เวลาให้ กบั สิ่งที่ตนเองสนใจด้ วยความเต็มใจ พร้ อมทังใช้
้ ความสามารถในการสื่อสารเพื่อแบ่งปั น
หรื อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ กบั สมาชิกภายในกลุม่ ซึง่ สอดคล้ องกับวิธีการแบ่งประเภทแฟน
ของนักวิชาการกลุม่ หนึง่ ที่ชื่อว่า Abercrombie และ Longhurst (1998 อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ ว
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เทพ, 2555) ที่ ใ ช้ เ กณฑ์ 3 เกณฑ์ ใ นการแบ่ง ประเภท คื อ ลัก ษณะของความสนใจ (Interest)
ลักษณะการใช้ สื่อ (Media use) และลักษณะการรวมกลุม่ (Grouping)
การสานต่อความสัมพันธ์ ของแอดมินในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งได้ ทาให้ เกิดความสนิท
สนมและผูกพันกับสมาชิกแฟนคลับคนอื่นๆได้ ง่าย เพราะสามารถเข้ าถึงและมีความเป็ นกันเอง
ระหว่างกัน ทาให้ ลกั ษณะของความสัมพันธ์ เป็ นมากกว่าคนที่ร้ ู จกั กัน ยิ่งนานวันก็ยิ่งผูกพันและ
เปลี่ยนความสัมพันธ์ให้ กลายเป็ นเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน โดยมีครอบครัวใหม่ที่ชื่อว่า
แฟนคลับ ซึง่ สุปรี ดา ช่อลาใย (2549) ได้ กล่าวถึงกระบวนการที่ทาให้ เกิดขึ ้นของกลุ่มแฟนคลับ คือ
ระยะการก่อตัว ที่แอดมินเริ่มติดตามศิลปิ นแบบปั จเจกบุคคล หลังจากนันจึ
้ งมีการใช้ การสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆเพื่อให้ แฟนคลับที่เป็ นปั จเจกบุคคลเข้ ามารวมตัวกันเป็ นกลุม่ ด้ วยการสื่อสารผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ ระยะการทาหน้ าที่ แอดมินทาหน้ าที่เป็ นกระบอกเสียงที่ส่งต่อและแบ่งปั น
ข่าวสารให้ แก่สมาชิกแฟนคลับที่ติดตาม พร้ อมกับการสอดแทรกความเป็ นตนเองเข้ าไปเมื่อมีการ
สนทนาโต้ ตอบกับสมาชิก ทาให้ สมาชิกรู้สกึ ถึงความเป็ นกันเอง กล้ าพูดกล้ าคุยกันในประเด็นต่างๆ
ที่ไม่ได้ เฉพาะเจาะจงถึงแค่เรื่ องของศิลปิ นเท่านัน้ ทาให้ เกิดการสานสัมพันธ์และกลายเป็ นรากฐาน
ที่มั่นคงให้ กับสมาชิกคนอื่นๆภายในเครื อข่าย ก่อให้ เกิดระยะการธารงรักษาที่เครื อข่ ายสามาร
ดารงอยูไ่ ด้ ยาวนานและมีเสถียรภาพ
ดังนันจะเห็
้
นได้ อย่างชัดเจนว่า วิธีการสื่อสารที่แอดมินกลุ่มแฟนคลับศิลปิ นนักร้ องกลุ่ม
จากประเทศเกาหลีใต้ ในประเทศไทย ใช้ ในการสร้ างเครื อข่ายและการธารงอยู่ของเครื อข่ายนันมี
้
การใช้ ประโยชน์จากอินเทอร์ เน็ตหรื อจากพื ้นที่ในโลกออนไลน์เพื่อการสื่อสาร ซึง่ สามารถทาให้ เกิด
เป็ นชุมชนในพืน้ ที่เสมือนจริ ง รวมไปถึง ตัวตนของแต่ละบุคคลในการดาเนินชีวิต และสามารถ
เชื่ อมโยงตัวตนในพื น้ ที่ เ สมื อนกับพื น้ ที่ จ ริ ง ได้ โ ดยผ่า นสื่ อ ต่างๆ โดยเฉพาะสื่ อกิ จ กรรม ทาให้
ความสัมพันธ์ ระหว่างแอดมินและแฟนคลับมีการสานสัมพันธ์ และเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของกัน
และกันอย่างยั่งยืน ทาให้ เกิดความผูกพันและกลายเป็ นรากฐานที่ มั่นคงให้ กับสมาชิ กคนอื่ นๆ
ภายในเครื อ ข่า ย ก่ อ ให้ เ กิ ด ระยะการธ ารงรั ก ษาที่ เครื อ ข่า ยสามารด ารงอยู่ไ ด้ ย าวนานและมี
เสถียรภาพ
5.1.2 ผลการวิ เ คราะห์ เกี่ ยวกั บ วิ ธี การสื่ อสารภายในกลุ่ ม ของแฟนคลั บ ศิลปิ น
นักร้ องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ ในประเทศไทย
จากผลการศึกษาวิจัยข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็นภาพรวมของการสื่อสาร โดยพบว่า วิธีการ
สื่อสารของกลุ่มแฟนคลับศิลปิ นนักร้ องจากประเทศเกาหลีใต้ ในประเทศไทยจัดเป็ นลักษณะการ
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สื่อสารชุมชนในฐานะพื ้นที่ชมุ ชนเสมือนจริง โดยเป็ นลักษณะของการเลือกใช้ ช่องทางการสื่อสารที่
สอดรับกับรูปแบบการสื่อสารในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั ที่สามารถสื่อสารระหว่างกัน
ได้ ทงั ้ ในพืน้ ที่เดียวกันและต่างพืน้ ที่ อีกทัง้ ยังก่อให้ เกิดการสื่อสารร่ วมกันและโยงใยความเป็ น
เครื อข่ายของการสื่อสารของกลุ่มแฟนคลับ การสื่อสารดังกล่าวนับว่าเป็ นการสร้ างพื ้นที่ให้ แก่กลุม่
คนที่มีความชื่นชอบเหมือนกันหรื ออาจกล่าวได้ ว่าเป็ นการสร้ างพื ้นที่เสมือนสาหรับกลุ่มคนพวก
เดียวกันเพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสารและเป็ นการสร้ างปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน
อีกทังวิ
้ ธีการสื่อสารของแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีใต้ ในประเทศไทยข้ างต้ นนัน้ ยังสะท้ อนให้
เห็นว่า อิทธิพลของการสื่อสารมีความสาคัญในการสร้ างกลุม่ และเครื อข่าย ซึง่ จากกรณีศกึ ษานี ้จะ
เห็นได้ วา่ การสื่อสารภายในกลุม่ และระหว่างกลุม่ แฟนดอมจาเป็ นต้ องอาศัยวิธีการสื่อสารและการ
มีผ้ ูนาทางความคิดหรื อแอดมินที่มีความสามารถด้ านการสื่อสารและสามารถใช้ ประโยชน์จาก
พื ้นที่ออนไลน์เพื่อการสร้ างและขยายเครื อข่ายไปสูก่ ลุม่ อื่นๆ ได้ เมื่อการสื่อสารภายในกลุม่ มีความ
เข้ มแข็งและเป็ นที่ยอมรับของกลุ่มคนอื่นๆ ในพืน้ ที่ชุมชนเสมือนจริ ง ยิ่งส่งผลให้ กลุ่ม แฟนคลับ
ศิลปิ นเกาหลีใต้ ดงั กล่าวสามารถธารงอยู่และสามารถสานต่อเจตนารมณ์ของกลุ่มแฟนคลับด้ วย
การเสริมสร้ างความสัมพันธ์ของเครื อข่ายให้ มีความเหนียวแน่นและยืนยาวได้

5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั ในเรื่ องของแฟนคลับ ทาให้ ทราบว่าแฟนคลับเกาหลีนนเป็
ั ้ นสิ่งที่ถกู มอง
เป็ นภาพรวม ที่หมายถึงบุคคลหรื อกลุ่มคนที่ชื่นชอบศิลปิ นนักร้ องจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งใน
ความเป็ นจริ งสามารถแยกย่อยเป็ นแฟนดอมตามกลุ่มศิลปิ นนักร้ องต่างๆ โดยมักมีชื่อเรี ยกเฉพาะ
แฟนดอมหนึ่งๆ เพื่อบ่งบอกถึงการเป็ นสมาชิกแฟนคลับที่ติดตามวงใดวงหนึ่งอยู่ ซึ่งหากจาแนก
แฟนตามเพศ ภายในแฟนดอมจะประกอบไปด้ วย แฟนคลับที่เป็ นผู้ชาย (แฟนบอย) และแฟนคลับ
ที่เป็ นผู้หญิง (แฟนเกิร์ล) แต่เนื่องจากมีแฟนคลับที่เป็ นผู้หญิงจานวนมาก จึงไม่มีใครเรี ยกตัวเองว่า
แฟนเกิร์ล ในทางกลับกัน แฟนคลับที่เป็ นผู้ชายมีจานวนน้ อย หรื อบางแฟนดอมอาจไม่มีแฟนคลับ
ที่เป็ นผู้ชายเลย จึงเป็ นสิ่งที่ทาให้ ผ้ หู ญิงเรี ยกแฟนคลับที่เป็ นผู้ชายว่า แฟนบอย หากจาแนกแฟน
ตามหน้ าที่ ภายในแฟนดอมจะประกอบไปด้ วย แอดมิน และสมาชิกแฟนคลับ หากจาแนกตาม
ลักษณะของแฟน ภายในแฟนดอมจะประกอบไปด้ วย แฟนแบบปั จเจกบุคคล และแฟนแบบกลุ่ม
ตามแนวคิดเรื่ องแฟน ซึ่งสาหรับงานวิจยั ชิ ้นนี ้สนในแฟนแบบกลุ่ม ซึ่งเป็ นสิ่งแน่นอนว่ามีการทา
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หน้ าที่ของแฟนตามที่จาแนกไปข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงแบ่งประเด็นการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการสื่อสาร
และการธารงอยูข่ องกลุม่ แฟนคลับศิลปิ นนักร้ องกลุม่ เกาหลีใต้ ในประเทศไทยไว้ ดงั ต่อไปนี ้
5.2.1 การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสื่อสาร
ในที่นี ้ผู้วิจยั ได้ ศึกษาทังในด้
้ านของวิธีการสื่อสารที่แอดมิ นใช้ ในการสร้ างเครื อข่าย และ
วิธีการสื่อสารภายในกลุ่มของแฟนคลับศิลปิ นนักร้ องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ ในประเทศไทย
พบว่า มีความสอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสื่อสาร ดังที่ Weaver ได้ ขยายความนิยามของ
การสื่อสารว่า “การสื่อสารครอบคลุมถึง กระบวนการทุกอย่างที่จิตใจของคนๆ หนึ่งอาจมีผลต่อ
จิตใจของคนอีกคนหนึ่ง การสื่อสารจึงไม่หมายความแต่เพียงการเขียนและการพูดเท่านัน้ หากแต่
ยังรวมไปถึงดนตรี , ภาพ, การแสดง, บัลเล่ต์ และพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษย์อีกด้ วย” ซึ่ง
จากคาอธิ บายแนวคิดเกี่ ยวกับวิธี การสื่ อสารข้ างต้ น เมื่ อนามาวิเคราะห์ ร่วมกับผลการศึกษา
สะท้ อนให้ เห็นว่า ทังวิ
้ ธีการสื่อสารของแอดมินและการสื่อสารภายในกลุม่ แฟนคลับนัน้ ล้ วนแต่เป็ น
ลักษณะการสื่อสารที่มีการสร้ างปฏิสมั พันธ์ทางสังคมไม่เพียงแต่การใช้ วจั นะภาษาในการสื่อสาร
ระหว่างกันเท่านัน้ แต่ยังมีการใช้ อวัจนภาษาทัง้ ที่เป็ นสัญลักษณ์ ภาษา รู ปภาพ ดนตรี รวมถึง
พฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มเพื่อสื่อความหมาย และทาให้ เกิดการรับรู้ และตอบสนองร่ วมกัน
สาหรับในที่นี ้ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารโดยแยกเป็ นประเด็นย่อย ดังนี ้
5.2.1.1 ประเภทของการสื่อสาร
1) การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) ทังผู
้ ้ ส่ง
สารและผู้รับสารสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนกันได้ โดยตรง ในขณะที่มีสื่อสารเกิดขึ ้นจะมีเพียงหนึ่ง
คนที่จะทาหน้ าที่เป็ นผู้สง่ สาร ส่วนคนอื่นๆจะทาหน้ าที่เป็ นผู้รับสาร ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แอดมินจะ
ทาหน้ าที่เป็ นผู้ส่งสาร ส่วนสมาชิกแฟนคลับคนอื่นจะทาหน้ าที่เป็ นผู้รับสาร หรื อสมาชิกแฟนคลับ
คนหนึง่ ทาหน้ าที่เป็ นผู้สง่ สารและมีแฟนคลับอีกคนหนึง่ หรื อจานวนหนึง่ ทาหน้ าที่เป็ นผู้รับสาร ด้ วย
การผ่า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ เ ป็ นส่ว นใหญ่ โดยที่ ส มาชิ ก แฟนคลับ สามารถโต้ ต อบกลับ มาเพื่ อ
แลกเปลี่ยนสารระหว่างกันได้ โดยตรง
2) การสื่ อ สารกลุ่ ม ใหญ่ (Large Group Communication) เป็ นการ
สื่อสารระหว่างคนจานวนมากซึ่งอยู่ในที่เดียวกัน ในที่ นี ้หมายถึงการที่สมาชิกแฟนคลับติดตาม
ช่องทางการสื่อสารที่แอดมินใช้ เพื่อการสื่อสาร โดยเน้ นการแบ่งปั นข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับ
ศิลปิ นที่ติดตาม หรื อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมใดๆเพื่อให้ สมาชิกแฟนคลับคนอื่นๆได้ มีสว่ นร่วม
ตัวอย่างเช่น การโพสต์ข้อความอธิ บายเกี่ยวกับวิธีการซือ้ บัตรคอนเสิร์ตผ่านทางเว็บไซต์ให้ กับ
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สมาชิกแฟนคลับได้ รับรู้ อย่างทัว่ ถึง หรื อการแปลข้ อความและบทสัมภาษณ์ตา่ งๆของศิลปิ นแล้ ว
แบ่งปั นผ่านทางโซเชียลมีเดีย เป็ นต้ น โดยมีการติดต่อแลกเปลี่ยนสารระหว่างกันน้ อย
5.2.1.2 ประเภทของสื่อ
1) สื่ อบุคคล การติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคล เนื่ องด้ วยแอดมิ น หรื อ
สมาชิกแฟนคลับที่เป็ นผู้ส่งสารสามารถทาหน้ าที่เป็ นสื่อบุคคลได้ คือ ทาหน้ าที่นาพาข่าวสารจาก
บุคคลหนึง่ ไปยังบุคคลหนึง่ โดยที่สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนสารกับผู้รับสารได้ โดยตรง โดยเน้ นการ
ใช้ การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็ นหลัก ทาให้ ผ้ สู ่งสารและผู้รับสารสามารถตอบโต้ กนั ได้ ในทันที เช่น
การร่วมทาโปรเจคในคอนเสิร์ตจะมีรายละเอียดเป็ นจานวนมากและหลากหลาย ซึ่งต้ องอาศัยสื่อ
บุคคลในการอธิบายหรื อการโต้ ตอบกับผู้รับสารโดยตรง เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกันสาหรับ
การทาโปรเจค
2) สื่อเฉพาะกิ จ สื่อที่ถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อใช้ สาหรับการสื่อสารที่สนับสนุน
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ โดยเฉพาะ ในที่นี ้มีการใช้ สื่อใหม่และสื่อกิจกรรมเป็ นหลักเพื่อทาให้ เกิด
การมีส่วนร่ วมระหว่างกัน ซึ่งสอดรับกับยุคสมัยในปั จจุบนั ที่เป็ นโลกของยุคดิจิตอล สื่อเฉพาะกิจ
บนสื่อใหม่อย่างสื่อสังคมออนไลน์ของกลุม่ แฟนคลับ ได้ แก่ การสร้ างบัญชีทวิตเตอร์ ขึ ้นมาใหม่เพื่อ
เป็ นช่องทางการสื่อสารระหว่างแอดมินและสมาชิกแฟนคลับในการไขข้ อสงสัยและรวบรวมวิธีการ
ส าหรั บ ร่ ว มกิ จ กรรมใดกิ จ กรรมหนึ่ง และส าหรั บ สื่ อ กิ จ กรรมของกลุ่ม แฟนคลับ นัน้ มี ทัง้ งาน
คอนเสิร์ต งานพบปะแฟนคลับของศิลปิ น งานพบปะสังสรรค์เฉพาะกลุ่มแฟนคลับ การทาโปรเจค
ในคอนเสิร์ตให้ กับศิลปิ น ซึ่งสื่อกิจกรรมนี ้ ต้ องอาศัยความร่ วมมือของสมาชิกแฟนคลับ เพื่อให้
กิจกรรมนันบรรลุ
้
จดุ ประสงค์หรื อเป้าหมายที่วางไว้
3) สื่อใหม่ ตามที่ Logan (2010 อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ และนิคม
ชัยขุนพล, 2555) กล่าวถึงคุณสมบัติของสื่อใหม่ไว้ ว่า สื่อใหม่เป็ นสื่อที่ง่ายต่อการเข้ าถึง สามารถ
ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความเข้ าใจในการมีปฏิสมั พันธ์กบั สารสนเทศ และ
เอื ้อต่อการสร้ างชุมชนได้ ในทุกรู ปแบบและทุกกลุ่มเป้าหมาย จากการสัมภาษณ์แอดมินจากทุก
แฟนดอม ปรากฏว่าแอดมินทุกคนได้ ใช้ ประโยชน์จากสื่อใหม่บนพื ้นที่สาธารณะในโลกออนไลน์
สร้ างตัวตนของแฟนคลับในประเทศขึ ้นมาจนกลายเป็ นชุมชนแฟนคลับในพื ้นที่เสมือน โดยอาศัย
อินเทอร์ เน็ตในการรับส่งข้ อมูลข่าวสาร ซึ่งข้ อมูลข่าวสารที่รับส่งนัน้ ประกอบไปด้ วย การแนะนา
สมาชิกศิลปิ นภายในวง ประวัติส่วนตัวของสมาชิกศิลปิ นแต่ ละคน รู ปภาพของศิลปิ น คลิปหรื อ
วิดีโอจากรายการต่างๆที่ศิลปิ นร่วมรายการ ตารางงานของศิลปิ น การแปลข้ อความหรื อข่าวสารที่
เกี่ ยวข้ องกับศิล ปิ น (Trans) การเล่าเหตุการณ์ ความประทับ ใจเกี่ ย วกับ ศิล ปิ น (Fanacc) การ
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ประชาสัมพันธ์ เพื่อร่ วมทากิจกรรมให้ แก่ศิลปิ น (การทาโปรเจค) ซึ่งจุดประสงค์หลักของการทา
หน้ า ที่ เ หล่ า นี ค้ ื อ การสนับ สนุน ศิ ล ปิ นที่ ต นเองรั ก และต้ อ งการให้ ค นอื่ น ๆได้ ร้ ู จัก ด้ ว ยการใช้
ภาษาไทยในการเผยแพร่เนื ้อหาสาร
ปรมะ สตะเวทิน (2531 อ้ างถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) ได้ กล่าวไว้ ว่า ช่องทางการสื่อสาร
นัน้ โดยทัว่ ไปแล้ วสารที่ถกู ผู้สง่ สารถ่ายทอดไปยังผู้รับสารจะเข้ าไปสูก่ ารรับรู้ของระบบการรับรู้ ของ
มนุษย์โดยผ่านประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่งหรื อหลายทาง ซึ่งผลการวิจยั ได้ เป็ นไปตามคากล่าว
ข้ างต้ น แอดมินมีการใช้ สื่อที่หลากหลายเพื่อให้ เกิดประสิทธิผลของการสื่อสารที่ดียิ่งขึ ้น ซึง่ แอดมิน
เป็ นหนึง่ ในสื่อดังกล่าว คือทาหน้ าที่เป็ นสื่อบุคคลที่นาพาข่าวสารจากบุคลหนึง่ ไปสู่บคุ คลหนึ่งหรื อ
สูก่ ลุม่ บุคคล โดยที่ผ้ สู ง่ สารสามารถแลกเปลี่ยนสารกับผู้รับสารได้ โดยตรงในทันที
5.2.2 ด้ านการสื่อสารในฐานะพืน้ ที่ชุมชนเสมือนจริง
เนื่องด้ วยในงานวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารของกลุ่มแฟนคลับที่ใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์เป็ นหลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งถือว่าเป็ นลักษณะการสื่อสารชุมชนใน
ฐานะพื ้นที่ชมุ ชนเสมือนที่เน้ นมิติของเทคโนโลยีในการรวมตัวกันและใช้ เป็ นพื ้นที่ในการติ ดต่อและ
สร้ างปฏิสมั พันธ์กนั มากกว่าการรวมตัวในพื ้นที่จริ ง เนื่องจากปั จจุบนั นี ้มิติทางเทคโนโลยีเข้ ามามี
บทบาทมากขึ ้น ทาให้ คนส่วนใหญ่เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้ ง่ายและเกิดการกระจายตัวของกลุ่มคน
มากขึน้ ด้ วยเหตุนีผ้ ้ ูวิจัยจึงนาผลการศึกษามาวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นของพื ้นที่ชุมชนเสมือน
โดยพบว่า การเกิดปฏิสมั พันธ์ทางสังคมในอินเทอร์ เน็ตนันได้
้ ทาให้ เกิดเป็ นรูปแบบสังคมเฉพาะอีก
แบบหนึ่ง ตามที่ Komito (1998 อ้ างถึงใน จตุรวิทย์ ทองเมือง, 2551) ได้ เสนอไว้ ว่า ชุมชนเสมือน
จริงเป็ นสังคมไซเบอร์ ที่มีระบบของจารี ต กฎเกณฑ์ บรรทัดฐานเฉพาะตัว แต่มีการเปลี่ยนแปลงลื่น
ไหลสูงกว่าชุมชนจริ ง ซึ่งจากการศึกษาครัง้ นีจ้ ะเห็นได้ ว่า วิธีการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ มี
ความเป็ นอิสระ กล่าวคือ สมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถเป็ นได้ ทงั ้ ผู้รับสารและผู้ส่งสารในเวลา
เดียวกัน ทุกคนสามารถส่งต่อข่าวสารได้ อย่างเสรี และข้ อ มูลข่าวสารก็สามารถเข้ าถึงกลุ่มคนได้
รวดเร็วและกว้ างขวางกว่าการติดต่อสื่อสารในพื ้นที่จริง แต่อย่างไรก็ตามแม้ วา่ การติดต่อสื่อสารใน
พื ้นที่ชุมชนเสมือนจะมีการออกแบบระบบเพื่อการสร้ างปฏิสมั พันธ์ ไว้ เป็ นอย่างไร แต่ผลของการ
ปฏิสมั พันธ์ที่เกิดขึ ้นอาจจะควบคุมได้ ยาก ดังคาอธิบายของ Blanchard (2004 อ้ างถึงใน จตุรวิทย์
ทองเมือง, 2551)
สาหรับการสื่อสารในพื ้นที่ชมุ ชนเสมือนของกลุ่มแฟนคลับเกาหลีใต้ ในประเทศไทยนัน้ จัด
ว่ า ชุ ม ชนเสมื อ นประเภทผสม ตามที่ Hagel และ Armstrong (1997 อ้ างถึ ง ใน กชพรรณ
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อุปริ กชาติพงษ์ , 2552) ได้ แบ่งประเภทของชุมชนเสมือนไว้ 4 ประเภท คือ ความสนใจ ชุมชนเพื่อ
สร้ างความสัมพันธ์ เพื่อความบันเทิง และเพื่อทางธุรกิจ ซึง่ จากงานวิจยั ครัง้ นี ้เมื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ประเภทของชุมชนเสมือน พบว่า เป็ นลักษณะของชุมชนที่มีความหลากหลาย ทังเป็
้ นประเภทของ
ความสนใจ เป็ นชุม ชนเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ตลอดจนเพื่อความบันเทิง เนื่องจากการรวมกลุ่ม
แฟนคลับในลักษณะดังกล่าวเกิดจากผู้นาความคิดหรื อแอดมินเกิดความสนใจและสร้ างพื ้นที่ใน
สื่อออนไลน์ขึ ้น โดยเป็ นการรวมกลุ่มของคนที่มีความสนใจหรื อชื่นชอบแบบเดียวกันมารวมกลุ่ม
กัน ซึง่ เมื่อเกิดเป็ นกลุม่ ขึ ้นย่อมเกิดการสร้ างปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน มีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ข้ อมูล รวมทังมี
้ การสนทนาร่ วมกันในประเด็นที่กว้ างขวางไม่เพียงแต่เรื่ องราวของศิลปิ นเท่านัน้
และที่สาคัญคือการรวมกลุ่มนันมุ
้ ่งเน้ นเพื่อความบันเทิงของสมาชิกในกลุ่ม ด้ วยเหตุนี ้เองลักษณะ
การสื่อสารบนพื ้นที่ชุมชนเสมือนของกลุ่มแฟนคลับจึงมิได้ ม่งุ เน้ นเพื่อด้ านใดด้ านหนึ่งเท่านัน้ แต่
เป็ นการผสมผสานลักษณะของชุม ชนเสมื อ นที่ เ กิ ดจากการสร้ างปฏิ สัม พันธ์ ข องแอดมิ น และ
สมาชิกกลุม่
5.2.3 ด้ านการสร้ างเครือข่ ายการสื่อสาร
จากการวิเ คราะห์ ผ ลการศึกษา พบว่ามี ความสอดคล้ องกับ แนวคิดเกี่ ยวกับกลุ่ม และ
เครื อข่ายการสื่อสาร ดังที่ กาญจนา แก้ วเทพ (2549) อธิบายเกี่ยวกับเครื อข่ายการสื่อสารว่า “เมื่อ
บุคคลหลายคนเข้ ามามี ความสัมพันธ์ ทางสัง คมต่อกัน เส้ นสายใยความสัมพันธ์ นนั ้ จะเรี ย กว่า
เครื อข่าย และหากเป็ นความสัมพันธ์ ในด้ า นการสื่อสารจะเรี ยกว่า เครื อข่ายการสื่อสาร ซึ่งเป็ น
รูปแบบความสัมพันธ์ในแนวนอน มีลกั ษณะกระจายอานาจ มีระบบการแบ่งงานอย่างยืดหยุน่ ” ซึง่
จากคาอธิบายข้ างต้ น สามารถอธิบายรวมกับผลการศึกษาในครัง้ นี ้ได้ ว่า การสร้ างเครื อข่ายการ
สื่อสารของกลุ่มแฟนคลับนัน้ เกิ ดขึน้ จากผู้ นากลุ่มสร้ างพื น้ ที่ในชุมชนเสมือนขึน้ เพื่อให้ เป็ นจุด
ศูนย์กลางของสมาชิกคนอื่นๆ ที่ต้องการเข้ ามาติดตามและร่วมกันแชร์ ประสบการณ์เกี่ยวกับศิลปิ น
ที่ตนชื่นชอบ โดยลักษณะการสื่อสารภายในกลุ่มนัน้ สมาชิกทุกคนสามารถทาหน้ าที่เป็ นผู้ส่งสาร
หรื อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร และแสดงออกร่วมกันได้ ทาให้ ความสัมพันธ์ทงแอดมิ
ั้
นและ
สมาชิกภายในกลุม่ เปรี ยบเสมือนเครื อญาติ นอกจากนี ้เมื่อมีกลุม่ แฟนคลับการสร้ างปฏิสมั พันธ์ กบั
กลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติมอีกก็ก่อให้ เกิดการขยายวงกว้ างของการสื่อสารขึ ้น เรี ยกว่า เครื อข่ายการสื่อสาร
ของกลุม่ แฟนคลับนัน่ เอง ซึง่ ในที่นี ้ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์เกี่ยวกับการสร้ างเครื อข่ายการสื่อสารโดยแยก
เป็ นประเด็นย่อย ดังนี ้
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5.2.3.1 ประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบของเครื อข่ายการสื่อสาร
พบว่ามีความสอดคล้ องกับคาอธิบายของ เมตตา กฤตวิทย์ และคณะ (อ้ างถึงใน
สุรัชตา ราคา, 2550) ที่กล่าวถึงประเภทของเครื อข่ายการสื่อสารว่าสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท
ใหญ่ ได้ แก่ เครื อข่ายการสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการและเครื อข่ายการสื่อสารแบบเป็ นทางการ ซึ่ง
ในปั จจุบนั พบว่ารูปแบบของเครื อข่ายการสื่อสารของกลุม่ แฟนคลับเกาหลีเป็ นเครื อข่ายการสื่อสาร
แบบเป็ นทางการ เนื่องจากมี การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆอย่างตังใจ
้ และมีการกาหนดหน้ าที่ของ
บุคคลภายในกลุ่ม อีกทังสมาชิ
้
กภายในกลุ่มยังมีการสร้ างปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันภายในเครื อข่าย
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีผลให้ เกิดการโยงใยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างกันด้ วยการสื่อสาร
โดยการสื่อสารได้ สรรสร้ างเครื อข่ายและเครื อข่ายก็มีผลกระทบกับการสื่อสาร ซึง่ Remond (2001,
pp.266-267 อ้ างถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) ได้ อธิบายถึงโครงสร้ างของรู ปแบบเอาไว้ จากกรณี
การศึกษาในครัง้ นี ้ สามารถสรุปได้ วา่ รูปแบบการสื่อสารของเครื อข่ายกลุม่ แฟนคลับศิลปิ นนักร้ อง
กลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ ในประเทศไทยนัน้ เป็ นเครื อข่ายการสื่อสารแบบ All-channel network
หรื อ เครื อ ข่า ยการสื่ อ สารแบบทุก ช่อ งทาง เป็ นเครื อ ข่า ยการสื่ อ สารที่ เ อื อ้ ให้ ส มาชิ ก ทุก คนมี
ปฏิ สัม พัน ธ์ กัน อย่า งทั่ว ถึ ง ได้ โ ดยตรง ซึ่ง เครื อ ข่า ยในลัก ษณะนี จ้ ะมี ก ารโต้ ต อบหรื อ ปฏิ กิ ริยา
ย้ อนกลับของผู้สื่อสารสูงที่สดุ
5.2.3.2 ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการทางานของเครื อข่ายการสื่อสาร
พบว่า มีความสอดคล้ องกับคาอธิบายของ สุรัชตา ราคา (2550) ที่อธิบายถึงการ
ทางานของเครื อข่ายการสื่อสารว่า “เครื อข่ายเป็ นวิธีการสื่อสารอย่างหนึ่ง ที่มีความสาคัญสาหรับ
การประสานความร่วมมือ เป็ นการทางานด้ วยการถ้ อยทีถ้อยอาศัยระหว่างสมาชิกและภาคีร่วมกัน
โดยมี จุดเริ่ ม ต้ นจากการทางานพืน้ ที่ และประเด็นเล็กๆ แล้ วขยายเป็ นกระบวนการเครื อข่ายที่
กว้ างขวางออกไป” ซึ่งจากคาอธิบายข้ างต้ น เมื่อนามาวิเคราะห์กับผลการศึกษาในครัง้ นี ้ พบว่า
วิธี การสื่ อสารของแอดมิ น ที่ ใ ช้ ใ นการสร้ างเครื อข่า ยนัน้ มี กระบวนการท างานที่ ส อดคล้ อ งกับ
คาอธิบายของสุรัชตา ราคา ข้ างต้ น เนื่องจากเครื อข่ายการสื่อสารของกลุ่มแฟนคลับเกาหลีใต้ ใน
ประเทศไทยเกิดขึ ้นมาจากการสร้ างพื ้นที่เล็กๆ บนสื่อสังคมออนไลน์และมีการนาข่าวสารไปบอก
ต่อกันกับแฟนคลับกลุ่มอื่นๆ ส่งผลให้ เกิดการขยายเป็ นกระบวนการของเครื อข่ายการสื่อสารที่มี
การสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน ตลอดจนมีการทากิจกรรมและมีการเคลื่อนไหวทางสังคม
อย่างสม่าเสมอจึงทาให้ เครื อข่ายของกลุ่มแฟนคลับยังคงดารงอยู่ได้ และเป็ นที่ร้ ูจกั ของกลุ่มคนใน
ชุมชนพื ้นที่เสมือนมากยิ่งขึ ้นอีกด้ วย
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จากลักษณะของกระบวนการทางานของเครื อข่ายการสื่ อสารข้ างต้ น
สะท้ อนให้ เห็นกระบวนการเกิดขึ ้นของกลุม่ แฟนคลับตังแต่
้ ระยะเริ่มแรกจนถึงระยะของการธารงอยู่
ของกลุ่ม ดัง ที่ สุป รี ด า ช่อ ล าใย (2549) ได้ ก ล่า วถึ ง กระบวนการเกิ ด ขึน้ ของกลุ่ม แฟนคลับ ที่
ประกอบไปด้ วย ระยะการก่อตัว ระยะการทาหน้ าที่ และระยะการธารงรักษา ซึ่งผลการศึกษาโดย
ภาพรวมแล้ ว แสดงให้ เห็นว่าการเกิดขึ ้นของกลุ่มแฟนคลับเริ่ มจากปั จเจกบุคคลที่พยายามใช้ การ
สื่อสารในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ ปัจเจกบุคคลอื่นๆ เข้ ามารวมตัวกันเป็ นกลุ่ม โดยมีความชื่นชอบที่
เหมือนกันนัน่ คือ ศิลปิ น สาหรับกรณีศึกษาครัง้ นี ้ จะเน้ นช่องทางการสื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ต
โดยเฉพาะทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊กในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เมื่อเกิดการรวมกลุ่มกันขึ ้นในโลก
ออนไลน์สมาชิกหรื อแฟนคลับในกลุ่มต่างให้ ความร่ วมมือกันในการทาหน้ าที่ต่างๆ ภายในกลุ่ม
เพื่อให้ กลุม่ หรื อเครื อข่ายของตนอยูไ่ ด้ อย่างยัง่ ยืน เช่น การทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ
เป็ นต้ น และเมื่อการสื่อสารภายในกลุม่ มีความมัน่ คงและเหนี่ยวแน่นก็จะเริ่มมีการสื่อสารเพื่อสาน
สัม พัน ธ์ ไ ปยัง กลุ่ ม อื่ น ๆ ต่ อ ไปอี ก ที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ าหมายเช่ น เดี ย วกั น ซึ่ ง การสร้ าง
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งกลุ่ม ต่า งๆ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มูล ข่า วสารระหว่า งกัน จะมี ส่ว น ช่ว ยให้
เครื อข่ายมีการดาเนินงานได้ อย่างยัง่ ยืน และสามารถดารงอยูไ่ ด้ อย่างยาวนานและมีเสถียรภาพ
5.2.4 ด้ านการธารงอยู่ของกลุ่มแฟนคลับ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า วิธีการสื่อสารทังของแอดมิ
้
นและการสื่อสารภายใน
กลุม่ แฟนคลับนันสะท้
้
อนให้ เห็นลักษณะของกลุม่ ที่มีประสิทธิภาพ และเป็ นกลุม่ ที่สามารถดารงอยู่
ต่อไปได้ เนื่องจากการสื่อสารถื อเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ เกิดการรวมกลุ่มและกลุ่มก็จะสามารถ
ดาเนินต่อไปได้ เนื่องด้ วยการสื่อสารมีส่วนช่วยให้ เกิดความเข้ าใจร่ วมกัน สามารถทาให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กลุ่ม ตังไว้
้ ไ ด้ ซึ่งจากการวิเคราะห์เกี่ ยวกับการสื่ อสารข้ างต้ นนัน้ พบว่า มีความ
สอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มและเครื อข่ายการสื่อสารในประเด็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ทาให้ กลุ่ม
ดารงอยู่และดาเนินไปได้ โดยพบว่า สมาชิกที่เป็ นแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีใต้ ในประเทศไทยนัน้ มี
การรวมกลุ่มกันโดยใช้ พื ้นที่ชุมชนเสมือนเพื่อการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารระหว่างกัน ซึ่งจากที่
Reeves (1970 อ้ างถึงใน สุปรี ดา ช่อลาใย, 2549) ได้ กล่าวถึงลักษณะของกลุม่ ที่มีประสิทธิภาพไว้
นัน้ สะท้ อนให้ เห็นว่า กลุม่ แฟนคลับที่มีการสร้ างขึ ้นนันถื
้ อเป็ นกลุม่ ที่มีวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่
ทาได้ จริงสอดรับกับความสามารถและค่านิยมของทังผู
้ ้ นาและสมาชิกในกลุ่ม โดยแฟนคลับทุกคน
ต่างมีความกระตือรื อร้ นที่จะแบ่ง ปั นข้ อมูลข่าวสารของศิลปิ นที่ ตนชื่ นชอบ รวมทัง้ มีการจัดทา
กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งประเด็นสาคัญที่จะช่วยให้ กลุ่มแฟนคลับสามารถธารง
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อยู่ไ ด้ คือ สมาชิ กที่ เ ป็ นแฟนคลับทุกคนจะต้ องทาร่ วมมื อกันในการทากิ จ กรรมต่างๆ ของกลุ่ม
เพื่อให้ กลุม่ บรรลุเป้าหมายและรักษาความเป็ นกลุม่ ไว้ ได้ ซึง่ จากผลการศึกษาในครัง้ นี ้ทาให้ เห็นว่า
แฟนคลับต่างให้ ความสาคัญกับกลุม่ ถึงแม้ วา่ ศิลปิ นที่ตนชื่นชอบจะห่างหายจากสื่อมวลชนไปบ้ าง
แต่ ส มาชิ ก ในกลุ่ ม ทุ ก คนต่ า งก็ ยัง ร่ ว มกั น วางแผนและร่ ว มกั น จัด กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ รั ก ษา
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกทุกคนและศิลปิ น ซึง่ ลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็ นลักษณะของกลุ่ม
ที่มีประสิทธิภาพดังที่ Reeves ได้ อธิบายไว้ ข้างต้ น
5.2.5 ผลการวิจัยกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผลการวิจัยกับงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องสะท้ อนให้ เห็นว่า วิธีการสื่อสารของแอดมินกับการ
สื่อสารภายในกลุ่มของแฟนคลับนัน้ มีการเลือกใช้ ประโยชน์จากสื่อออนไลน์หรื อพื ้นที่ที่เป็ นชุมชน
เสมือนจริ งในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน อันมีผลทาให้ ข้อมูลข่าวสารสามารถเข้ าถึงกลุ่มแฟน
คลับที่ติดตามได้ อย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ ว ประกอบกับผู้นาทางความคิดของกลุ่มหรื อแอดมินมีการ
ใช้ รูปแบบการสื่อสารที่ทาให้ แฟนคลับได้ เป็ นทังผู
้ ้ รั บสารและผู้ส่งสารในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ
เป็ นการเน้ น การสื่ อ สารระหว่ า งบุค คลที่ ส ามารถแลกเปลี่ ย นข่ า วสารกัน ได้ โ ดยตรงผ่ า นสื่ อ
อินเทอร์ เน็ต ซึ่งเมื่อนามาวิเคราะห์กับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า ด้ านการสื่อสารและการธารงอยู่
ของกลุ่ม แฟนคลับ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ สุป รี ด า ช่อ ล าใย (2549) ที่ ศึก ษาเรื่ อ ง
“เครื อข่ายการสื่อสารและการธารงอยู่ของแฟนคลับธงไชย แมคอินไตย์ ” เนื่องจากมีการเลือกใช้
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในเครื อข่าย ซึ่งงานวิจยั ของสุปรี ดา
ช่อลาใย จะเป็ นการสื่อสารผ่านสื่อกิจกรรม สื่ อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล โดยเลือกใช้
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายมากกว่างานวิจัยครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ รูปแบบการ
สื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ถือว่าเป็ นการเลือกใช้ สื่อที่สอดรับกับยุคสมัยในปั จจุบนั ได้ เป็ น
อย่างดี อีกทังการใช้
้
ช่องทางการสื่ อสารลักษณะดังกล่าวก็สามารถใช้ เป็ นพื ้นที่เพื่อการทากิจกรรม
ร่ วมกันของแฟนคลับ ซึ่งการทากิจกรรมเหล่านัน้ ถื อเป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยให้ เครื อข่ายมีความ
เคลื่อนไหวตลอดเวลาและมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีผลให้ เครื อข่ายสามารถธารงอยู่ได้
เช่นเดียวกับการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ดังงานวิจยั ข้ างต้ น
นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ยังมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่ อง “การสื่อสารเพื่อสร้ าง
และธารงรักษาอัตลักษณ์ ของกลุ่มผู้นิยมแนวดนตรี ฮาร์ ดคอร์ ในประเทศไทย” ของ พัทร์ ศรัณย์
ตนานุประวัติ (2552) และงานวิจยั เรื่ อง “การศึกษาภาพลักษณ์ของกลุ่มศิลปิ นนักร้ องเกาหลี ใต้
ผ่านสื่อใหม่และพฤติกรรมแฟนคลับ” ของ จุตมิ าศ เกลี ้ยงเกลา (2556) โดยสะท้ อนให้ เห็นลักษณะ
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การรวมกลุม่ ของแฟนคลับที่เกิดขึ ้นในลักษณะที่ไม่เป็ นทางการ และมีการสร้ างเครื อข่ายที่เพิ่มมาก
ขึ น้ ผ่ า นการใช้ สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต นอกจากนี จ้ ากงานวิ จัย ที่ เ กี่ ยวข้ องข้ า งต้ น ยัง มี ก ารน าเสนอ
ภาพลัก ษณ์ ข องศิล ปิ นผ่า นสื่ อ ออนไลน์ อ ย่า งเฟซบุ๊ก และทวิ ต เตอร์ ซึ่ง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ
กรณีศึกษาในครัง้ นี ้ที่มีการใช้ ทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊กในการนาเสนอข่าวสารของกลุ่มศิลปิ นที่แฟน
คลับติดตาม อันมี ผ ลทาให้ เ กิ ดความชื่ นชอบ เกิ ดการรวมกลุ่ม ของแฟนคลับที่ เพิ่ม มากขึน้ ซึ่ง
ลักษณะการสื่อสารและการสร้ างเครื อข่ายการสื่อสารข้ างต้ นนันมี
้ ผลทาให้ เครื อข่ายของกลุ่มแฟน
คลับมีความเหนียวแน่นและสามารถดาเนินต่อไปได้
สาหรับงานวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการสื่อสาร วิธีการรวมกลุ่ม และการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
แฟนคลับรายการเรี ยลลิตี ้โชว์ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศกึ ษารายการอะคาเดมีแฟนเทเชีย ปี 13” ของ ปภัง กร ป่ าสิ ง ห์ (2550) สะท้ อนให้ เห็นมุมมองเกี่ ยวกับพฤติกรรมการสื่ อสารกลุ่มและ
วิธี การรวมกลุ่ม ที่ แตกต่างกันออกไปในมุมมองการศึกษาเชิ งปริ มาณ ส่วนงานวิจัยเรื่ อง “การ
สื่อสารเพื่อธารงรักษาอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวมาเลเซียเชือ้ ชาติไทยในรัฐเคดาห์
ประเทศมาเลเซีย” ของ ทัศนาวดี แก้ วสนิท (2552) สะท้ อนให้ เห็นมุมมองด้ านการสื่อสารที่เพิ่มเติม
และแตกต่างกันออกไปตามบริ บทที่ศกึ ษา โดยพบว่า รูปแบบการสื่อสารในมิตเิ ชิงวัฒนธรรมชุมชน
นัน้ ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้ นการสื่อสารแบบปากต่อปากเพื่อเป็ นการถ่ายทอดวัฒนธรรม มีการสื่อสาร
แบบสองทิศทางและเลือกใช้ สื่อที่หลากหลาย ซึ่ งในที่นี ้ทาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เล็งเห็นข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่หากมีการนามาปรับใช้ กับวิธีการสื่อสารภายในกลุ่มแฟนคลับจะ
ช่วยเสริ มสร้ างความสัมพันธ์และสร้ างอัตลักษณ์ของกลุ่ม และทาให้ เครื อข่ายการสื่อสารสามารถ
ธารงอยูต่ อ่ ไปได้ ในอนาคต
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับการสื่อสารข้ างต้ น สิ่งที่สอดคล้ องกันกับกรณีศกึ ษาในครัง้
นี ้ จะเห็นได้ ว่า ปั จ จุบันไม่ว่าจะเป็ นการสื่ อสารในเครื อข่ายใด ล้ วนแต่มี การเลื อกใช้ สื่ อสัง คม
ออนไลน์เพื่อการให้ สอดรับการยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั ตลอดจนสอดรับกับค่านิยม
และวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมาย อีกทังการสร้
้
างปฏิสมั พันธ์ ภายในกลุ่มและการสร้ างเครื อข่าย
การสื่อสารที่เพิ่มมากขึ ้นยังมีสว่ นช่วยธารงรักษาอัตลักษณ์และทาให้ กลุม่ สามารถดาเนินต่อไปได้
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากกรณีศกึ ษาเรื่ อง “วิธีการสื่อสารในการสร้ างเครื อข่ายการสื่อสารและการธารงอยู่ของ
กลุ่มแฟนคลับศิลปิ นนักร้ องจากประเทศเกาหลีใต้ ในประเทศไทย” ผู้วิจัยได้ มีข้อเสนอแนะและ
ข้ อคิดเห็น ดังต่อไปนี ้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครัง้ นี ้
5.3.1.1 การเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารจากการสื่อสารผ่านทางเว็บไซด์เป็ นการ
สื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียนัน้ มีผลให้ เกิดการกระจายข้ อมูลได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว อีกทังสามารถ
้
สะท้ อนให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงของเครื อข่ายแฟนคลับ
5.3.1.2 การสื่ อ สารของแฟนคลับ เกาหลี ใ นประเทศไทยมี ค วามหลากหลาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องผู้นากลุ่ม หรื อแอดมิ น ที่สร้ างพืน้ ที่ชุมชนเสมื อนเพื่ อแบ่ง ปั นข้ อมูล ของ
ศิลปิ นทังวง
้ หรื อเฉพาะศิลปิ นรายบุคคล หรื อแม้ แต่คศู่ ลิ ปิ นที่แฟนคลับจับคูใ่ ห้ ในทางจินตนาการ
5.3.1.3 การธารงอยู่ของเครื อข่ายหนึ่งๆ ขึ ้นอยู่กบั ความสัมพันธ์และการสานต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันของบุคคลภายในกลุม่ โดยแต่ละคนจะต้ องรับผิดชอบหน้ าที่และบทบาท
ของตนเอง โดยในที่นี ้ผู้นาทางความคิดหรื อแอดมิน ทาหน้ าที่เป็ นผู้ส่งสาร เพื่อแบ่งปั นข้ อมูลให้ แก่
สมาชิกแฟนคลับ ในขณะเดียวกัน สมาชิกแฟนคลับทาหน้ าที่เป็ นผู้รับสารและส่งต่อข่าวสาร โดย
ทุกคนล้ วนแต่ทาหน้ าที่เพื่อสนับสนุนศิลปิ นด้ วยกันทังสิ
้ ้น
5.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรั บงานวิจัยครัง้ ต่ อไป
5.3.2.1 งานวิจัยครัง้ ต่อไป ควรเลือกศึกษาวิธีการสื่อสารและการธารงอยู่ของ
เครื อข่ายให้ ครบทุกรู ปแบบศิลปิ นนักร้ องจากประเทศเกาหลีใต้ เช่น ศิลปิ นนักร้ องเดี่ยว ศิลปิ น
นักร้ องกลุ่มหญิง(เกิร์ลกรุ๊ ป) และนักแสดง เพื่อที่จะได้ เห็นวิธีการสื่อสารและการธารงอยู่ของกลุ่ม
แฟนคลับได้ ครอบคลุม
5.3.2.2 งานวิจยั ครัง้ ต่อไป อาจเลือกศึกษาวิธีการสื่อสารจากผู้ที่ได้ รับความนิยม
ของแต่ละแฟนดอมซึ่งไม่ได้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้นาประจากลุ่มแฟนคลับ หรื อแอดมิน แต่มีผ้ คู นติดตาม
เป็ นจานวนมากเช่นกัน
5.3.2.3 งานวิจัยครัง้ ต่อไป อาจเลือกศึกษาวิธีการสื่อสารและการธารงอยู่ของ
เครื อข่ายของกลุ่ม แฟนคลับใหม่ๆที่ ศิล ปิ นเพิ่ง เปิ ดตัว ในประเทศเกาหลี ใ ต้ เมื่ อ ไม่กี่ปีที่ ผ่า นมา
เนื่องจากในช่วงปี 2011 ศิลปิ นนักร้ องกลุม่ จากประเทศเกาหลีมีการเปิ ดตัวเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนมาก
และมีการเปิ ดตัวเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ ทังจากค่
้
ายที่ได้ รับความนิยมแล้ วและค่ายที่เป็ นมือใหม่ จึงเป็ น
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สิ่งที่น่าสนใจว่า วิธีการสื่อสารและการธารงอยู่ของเครื อข่ายจะมีลักษณะอย่างไร แตกต่างจาก
ศิลปิ นนักร้ องกลุม่ หน้ าเก่าหรื อไม่
5.3.2.4 งานวิจัยครัง้ ต่อไป อาจเลือกศึกษาวิธี การสื่อสารและการธารงอยู่ของ
เครื อข่ายแฟนคลับผู้ติดตามศิล ปิ น ดารา นักร้ องในประเทศไทย เพื่ อจะได้ เห็นความแตกต่าง
หรื อไม่แตกต่างระหว่างแฟนคลับที่ติดตามศิลปิ นดารานักร้ องต่างชาติกบั แฟนคลับที่ตดิ ตามศิลปิ น
ดารานักร้ องของประเทศไทยเอง
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