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บทคัดย่อ 

ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ อัตลักษณ์และการเล่ า เรื่ อง  เ พ่ือสร้ างกระแสนิยมของว ง
BLACKPINK ผ่านสื่อออนไลน์ 
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษา อัตลักษณ์ การเล่าเรื่อง และกระแสนิยมของวง 
BLACKPINK ผ่านสื่อออนไลน์ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาผ่านเทคนิคการวิเคราะห์
ส่วนประกอบ ในบริบทที่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ในระดับสากล ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ภาษาเกาหลี
ที่แตกฉาน จากการคัดเลือกหน่วยข้อมูลที่มียอดผู้เข้าชมหรือยอดกดถูกใจมากที่สุดของแต่ละช่อง
ทางการสื่อสาร ซึ่งปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ 

1) อัตลักษณ์ของวง BLACKPINK เกิดจากการผสมผสานอัตลักษณ์ของสมาชิกที่มีความโดด
เด่นแตกต่างกันชัดเจน ซึ่งแต่ละคนก็มีอัตลักษณ์ที่หลากหลายในตัวเอง สามารถแบ่งออกเป็น 2 
รูปแบบ ได้แก่ (1) อัตลักษณ์ที่ค่ายต้นสังกัดก าหนดให้ คือ มีการก าหนดกรอบของวงให้ดูแข็งแกร่ง เท่ 
เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่เข้มแข็ง เริด ๆ เชิด ๆ แนว Girl Crush, และ (2) อัตลักษณ์ที่สมาชิกวง
ก าหนดเอง คือ มีการแสดงออกให้เห็นถึงความอดทน ความพยายามในการฝึกฝน เพ่ือพัฒนาตนเอง
อยู่ตลอดเวลา นอกจากความเท่ เซ็กซี่ ที่มีอยู่ในตัวแล้ว ก็ยังคงมีความน่ารัก สดใส มีความเป็นเด็ก
ด้วยเช่นกัน 

2) การเล่าเรื่องของวง BLACKPINK มีความโดดเด่นในด้านเนื้อหา โดยมีมุมมองการเล่าเรื่อง
จาก 3 มุมมอง ได้แก่ (1) จากค่ายต้นสังกัดในช่วงก่อนเปิดตัววง ที่บอกเล่าถึงประเด็นความสามารถ
ของสมาชิก พร้อมทิ้งปริศนาต่าง ๆ ให้ผู้รับสารได้คาดเดาและค้นหาค าตอบ, (2) จากวง BLACKPINK 
บอกเล่าผ่านผลงานที่มักจะมีใจความส าคัญเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของผู้หญิง เช่น วีดีโอเพลงที่มีการ
แฝงสัญญะต่าง ๆ ที่ชวนให้ผู้รับสารได้คิดตาม, และ (3) จากสมาชิกวง BLACKPINK ที่จะบอกเล่าเรื่อง
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ส่วนตัวของตนเองหรือของเพ่ือนร่วมวง ซึ่งเป็นการเปิดเผยตัวตนอีกด้าน เพ่ือลดช่องว่างระหว่าง
ศิลปินกับกลุ่มแฟนคลับ อีกทั้งยังมักจะเฉลยหรือคลายข้อสงสัยที่ค่ายต้นสังกัดและวง  BLACKPINK  
ได้ทิ้งปริศนาไว้ 

3) กระแสนิยมของวง BLACKPINK เกิดจากการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของวง และอัตลักษณ์ของ
สมาชิก ผ่านการเล่าเรื่องที่ได้เริ่มเผยแพร่ออกมาตั้งแต่ช่วง Pre-Debut เพ่ือเป็นการบ่มเพาะกระแส
ก่อนที่จะท าการ Debut ภายใต้ชื่อวง BLACKPINK ที่มาจากค าว่า BLACK และ PINK ที่ให้ความรู้สึก
แตกต่างกันสุดขั้ว ท าให้สามารถแสดงอัตลักษณ์ออกมาได้แบบกว้าง ทั้งอัตลักษณ์ความเป็น BLACK 
และอัตลักษณ์ความเป็น PINK ประกอบกับคุณภาพของผลงานที่มีความโดดเด่น ชัดเจนในแนวทาง
ของตนเอง 
 
ค าส าคัญ: อัตลักษณ์, การเล่าเรื่อง, กระแสนิยม, สื่อออนไลน์ 

 



 

 

 

ABSTRACT 
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Degree Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
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The objective of the research was to study BLACKPINK's identity, storytelling, 
and popular culture through online official channels. The study was a qualitative 
research, and the data was analyzed using component analysis. In a context that can 
communicate internationally, don’t have a proficient Korean language skill. A sample 
was selected from the most engagement in each channel. The findings pointed out 
that.  

1) BLACKPINK's identity made from the combination of members' identities 
with distinct characteristics, which each has its own unique identity. The results of the 
study were as follows: (1) identity from the company that concept of girl crush, cool, 
and fierce to representative of strong women, and (2) identity from themselves that 
training effort for self-improvement at all times, in addition to the cool that exists in 
itself there is still a cute, bright, childish as well. 

2) BLACKPINK's storytelling was remarkable attributed to the following 
contents: (1) pre-debut messages from the company telling about members’ skills and 
leaving some mysteries to guess, (2) releasing works that conveys about female power, 
e.g., hidden signs in music videos, and (3) the band member posts giving a glimpse of 
her or other members’ personal lives that would reduce the gap between them and 
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the fans, and sometime clues to the mysteries the band and the company had left to 
guess. 

3) BLACKPINK's popular culture caused by conveying the identity of the band 
and members' identities through the storytelling that has been released since the pre-
debut period to incubate the popularity before debut under the name BLACKPINK. It 
comes from the word BLACK and PINK, which gives a different feeling to show a wide 
range both the BLACK and the PINK identity. It was also an implication that showed an 
outstanding quality of the work and uniqueness in their own way. 

 
Keyword: Identity, Storytelling, Popular culture, Online official channels 
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บทท่ี 1 
 
 

บทน า 

 

1.1 ความส าคัญและที่มาของงานวิจัย 

ผลส ารวจ Global Digital 2019 จาก We Are Social และ Hootsuite ชี้ให้เห็นสถานการณ์
การใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานทั่วโลกว่ามีการใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6 ชั่วโมง 42 
นาทีต่อคนต่อวัน ส่วนเว็บไซต์ยอดนิยม ได้แก่ Google ตามด้วย YouTube โดยมีกิจกรรมยอดนิยม
บนอินเทอร์เน็ต คือ การใช้งาน Content Steaming ที่พบว่า 92% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต รับชม 
Video Streaming นอกจากนี้การใช้งาน Social Media ก็เติบโตขึ้นจากกลุ่มประชากรที่ใช้งาน กลุ่ม
ใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 18–24 ปี และช่วงอายุ 25–34 ปี (MarketingOops, 2562) ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคน
รุ่นใหม่ที่ใช้สื่อออนไลน์เพ่ือตอบสนองความบันเทิงส่วนตัว ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความสนใจของตน 
(MarketingOops, 2558; Pat Thitipattakul, 2561) เช่น การติดตามชมสื่อบันเทิงของเกาหลีใต้ 
 

 
 
ภาพที่ 1.1  สถิติการใช้งาน Content Steaming 
แหล่งที่มา: Global Digital (2019) 



2 

 

 

กระแสเพลงประเทศเกาหลีใต้ (K-POP) เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน มีมูลค่าทางการตลาด
โดยรวมสูงถึง 150,000 ล้านบาท (ลงทุนแมน, 2562) เนื่องจากนโยบาย Hallyu ของรัฐบาลประเทศ
เกาหลีใต้ ที่ตั้งใจท าการตลาดเชิงรุก ส่งออกส่งออกเพลง K-POP และซีรีส์เกาหลี พยายามใช้วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมเป็นจุดขาย เพ่ือต่อยอดเชิงจิตวิทยาไปสู่ผลประโยชน์ทางการค้าที่เป็นรูปธรรม (Pijitra 
Suppasawatgul, 2560) โดยใช้สื่อออนไลน์เป็นสื่อหลักในการเผยแพร่ ซึ่งสังเกตได้จากความนิยมใน
การค้นหาค าว่า K-POP ผ่านทางเว็บไซต์ Google ที่เพ่ิมสูงขึ้นถึง 76% เมื่อเทียบระหว่างปี 2009 
และปี 2019 (Google Trend, 2019) 
 

 
 
ภาพที่ 1.2  การค้นหาค าว่า K-POP ผ่านทางเว็บไซต์ Google 
แหล่งที่มา: Google Trend (2019) 

 
บริษัทต่าง ๆ ที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับวงการเพลงของเกาหลีใต้นั้นจะด าเนินการตั้งแต่ต้นน้ า

จนถึงปลายน้ า โดยวิธีการสร้างศิลปินหรือไอดอลขึ้นมาอย่างเป็นระบบ จากการคัดเลือกและลงทุน
เพ่ือฝึกฝนทักษะที่จ าเป็นอย่างจริงจังตั้งแต่เด็ก เพราะคุณภาพของศิลปินเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญของ
วงการ K-POP (ลงทุนแมน, 2562) เส้นทางในการเป็นศิลปินเกาหลีนั้นต้องใช้ความอดทนอย่างมาก 
ท่ามกลางการแข่งขันที่สูง ต้องมีระเบียบวินัยในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ พัฒนาศักยภาพ
ของตนเองในทุก ๆ ด้านอยู่ตลอดเวลา (Thanisara GG Ruangdej, 2561) อีกทั้งยังต้องมีความเป็น
ทีมเวิร์ค เพราะวงการเพลง K-POP นั้นมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว คือ การร้องประสาน และการเต้นที่
พร้อมเพรียง (ลงทุนแมน, 2562) 

วงการ K-POP มีการท าตลาดที่มีประสิทธิภาพหลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น การตั้งชื่อเพลงเป็น
ภาษาอังกฤษ รวมถึงใส่เนื้อร้องที่เป็นภาษาอังกฤษ สอดแทรกเข้าไป เพ่ือให้คนต่างชาติสามารถเข้าใจ
ความหมายของเพลงได้ แม้ไม่ต้องรู้ภาษาเกาหลี หรือในด้านของศิลปิน หลายบริษัทใช้กลยุทธ์ให้มี
สมาชิกวงเป็นคนต่างชาติด้วย ซึ่งท าให้เข้าถึงคนประเทศอ่ืน ๆ ได้ง่ายมากขึ้น รวมถึงการให้
ความส าคัญกับ MV และการแสดงของศิลปิน K-POP ถือเป็นกลุ่มวิดีโอที่ได้รับความนิยมล าดับต้น ๆ 
บน YouTube (ลงทุนแมน, 2562) ซึ่งเป็นช่องทางในการเล่าเรื่องหรือเผยแพร่คลิปวีดีโอต่าง ๆ  
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่อง (Channel) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดบน 
YouTube ในปัจจุบันก็เป็นช่องจากศิลปิน K-POP นั่นคือ วง BLACKPINK 
 

 
 
ภาพที่ 1.3  ช่องเพลงบน YouTube ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 
แหล่งที่มา: VideoAmigo. (2019) 
 

BLACKPINK เป็นศิลปินกลุ่มหญิง (Girl Group) ของวงการเพลงประเทศเกาหลีใต้ (K-POP) 
สังกัดค่าย YG Entertainment ซึ่งเป็นค่ายเพลงอันดับต้น ๆ ของวงการ K-POP ปัจจุบันบริษัทมี
มูลค่า 23,000 ล้านบาท (ลงทุนแมน, 2562) ที่มีความโดดเด่นในแนวเพลง Pop ผสมกับ Hip Hop 
ได้อย่างลงตัว เป็นค่ายที่มีศิลปินรุ่นพ่ีที่มากด้วยคุณภาพ มีอัตลักษณ์โดดเด่นที่ชัดเจน เช่น BIGBANG 
และ 2NE1 รวมถึง PSY ที่มีผลงานเพลง Gangnam Style โด่งดังในระดับโลกตอนที่ยังเป็นศิลปิน
ภายใต้สังกัดค่ายนี้ในขณะนั้น YG Entertainment เป็นที่นิยมอย่างมากทั้งในประเทศและในระดับ
สากล เนื่องจากทางค่ายส่งเสริมให้ศิลปินในสังกัดสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพ่ือที่จะ
สามารถสื่อสารกับกลุ่มแฟนคลับต่างชาติได้โดยตรงไม่ต้องมีล่าม และโดยปกติแล้วศิลปินในสังกัดค่าย
จะไม่ค่อยมีผลงานทางรายการโทรทัศน์ ยากที่แฟนคลับจะเข้าถึง ท าให้เวลาที่ก าลังจะมีผลงานอะไร
ออกมานั้น กลุ่มแฟนคลับก็จะมีความต่ืนตัวเป็นพิเศษ สามารถสร้างกระแสได้ง่าย 

การสร้างกระแสของวง BLACKPINK นั้น ค่าย YG Entertainment ใช้การเล่าเรื่องบ่มเพาะ
กระแสมานานกว่า 4 ปีก่อนที่ค่ายจะประกาศชื่อวง ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ให้ศิลปินทั้ง 4 คนให้เป็นที่
รู้จักและยอมรับในความสามารถ ก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Debut) (Chalongsak, 
2561) ซ่ึงประกอบไปด้วยสมาชิกจ านวน 4 คน คือ เจนนี่ (JENNIE), โรเซ่ (ROSÉ), ลิซ่า (LISA) และ
จีซู (JISOO) Debut เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2016 (BLACKPINK, 2019) 
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ภาพที่ 1.4  สมาชิกวง BLACKPINK 
 

ปัจจุบัน BLACKPINK ถือว่าเป็น Girl Group ในวงการ K-POP ที่ประสบความส าเร็จอย่าง
มาก สามารถสร้างชื่อเสียงและเป็นกระแสนิยมในระดับสากล ด้วยการสร้างปรากฏการณ์และสถิติ
ใหม่ ๆ ให้กับวงการเพลงระดับโลกในหลายมิติ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจาก YouTube music charts  
ที่สรุปการเข้าชมวีดีโอเพลง K-POP ของ 31 ประเทศที่เข้าชม K-POP มากที่สุดในโลก โดยสรุป 5 
อันดับแรกที่แต่ละประเทศเข้าชมมากที่สุดในปี 2018 พบว่า วีดีโอเพลง DDU-DU DDU-DU เป็น
อันดับ 1 ของ 27 ประเทศ จาก 31 ประเทศ และ BLACKPINK เป็นวงเดียวที่ติดอันดับอย่างน้อย 1 
วีดีโอเพลงในทุกประเทศ (Zodiark, 2019) ซึ่งปัจจุบันวง BLACKPINK มีวีดีโอเพลงทั้งหมด 8 เพลง 
ทุกเพลงมียอดผู้เข้าชมมากกว่า 100 ล้านครั้ง (WorkpointShorts, 2562) และเป็น Girl Group  
วงแรกของโลกท่ีมีผู้เข้าชมวีดีโอเพลงมากกว่า 600 ล้านครั้ง ถึง 3 เพลง 

หมายเหตุ: ข้อมู ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

ภาพที่ 1.5  สถิติจ านวนผู้เข้าชมวีดีโอเพลงวง BLACKPINK 
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ด้านความนิยมรายบุคคลของสมาชิกวง BLACKPINK ก็มีกระแสตอบรับที่ดีมากทุกคน จาก
ยอดผู้ติดตามใน Instagram ส่วนตัวของสมาชิกทั้ง 4 คน ที่สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ซึ่ง
ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี ก็ได้ก้าวมาเป็น 4 อันดับแรกของบัญชี Instagram ผู้ที่มีชื่อเสียงหญิงใน
ประเทศเกาหลีใต้ได้ทุกคน นอกจากนี้ทาง HypeAuditor (2019) ยังได้จัดอันดับให้ทั้ง 4 เป็นผู้มี
อิทธิพลบน Instagram ในวงการเพลงจากผู้ใช้งานทั่วโลก ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1.1  ผู้มีอิทธิพลบน Instagram ในวงการเพลง 
 

ล าดับที่ ชื่อบัญชี ผู้ใช้งาน จ านวนผู้ติดตาม ผู้ติดตามส่วนใหญ่ 
12 @lalalalisa_m LISA 20.7 ล้านคน เพศหญิง 

15 @jennierubyjane JENNIE 17.8 ล้านคน เพศหญิง 

22 @roses_are_rosie ROSÉ 16 ล้านคน เพศหญิง 
23 @sooyaaa__ JISOO 15.1 ล้านคน เพศหญิง 

 
แหล่งที่มา: HypeAuditor (2019) 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
 

ชื่อของวง BLACKPINK ปรากฏบนรายชื่อศิลปินที่เข้าร่วมในเทศกาลดนตรี Coachella ซึ่ง
เป็นเทศกาลดนตรีและศิลปะที่มีชื่อเสียงอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งชื่ออยู่บนบรรทัดแรกถัดจากศิลปิน 
Headline ร่วมกับศิลปินดังชาวตะวันตก เทียบเท่า DJ Snake, Diplo และ The 1975 สร้างความ
ฮือฮาให้กับวงการเพลงอย่างมาก เนื่องจากเป็นศิลปิน K-POP หญิงรายแรกที่ได้เข้าร่วมแสดงใน
เทศกาลดนตรีนี้ (คริสตอฟเฟอร์ สเวนซัน, 2562) หลังจากจบงานเทศกาลดนตรีนี้ วง BLACKPINK ก็
ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง จนสื่อบันเทิงท่ัวโลกได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง 

Benjamin (2019) จาก Rollingstone ได้กล่าวว่า “BLACKPINK บุกเข้าไปโลดแล่นอยู่ใน
กระแสความนิยมเป็นปี จนได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงของสหรัฐอเมริกา อย่างค่าย Interscope 
Records ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นทั้งที่พวกเธอไม่ได้ร้องเพลงภาษาอังกฤษหรือโปรโมตในสหรัฐอเมริกาแม้แต่
นาทีเดียว” นอกจากนี้ยังวิเคราะห์องค์ประกอบที่ท าให้เป็นที่นิยมในระดับโลกไว้ว่า ชื่อ BLACKPINK 
นั้นแสดงตัวตนได้แบบสองด้าน ถึงแม้จะเป็นวงดนตรีของประเทศเกาหลีใต้ แต่มีส่วนผสมหลากหลาย
วัฒนธรรม เนื่องจากมีสมาชิกที่มาจากหลายประเทศ ทั้งเกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และไทย 
ตัววงมีอัตลักษณ์ที่แข็งแกร่ง และท้ังวงได้รวบรวมภาพลักษณ์ท่ีสังคมต้องการไว้หมดแล้ว  
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BLACKPINK ได้ท าการ Debut ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019 ด้วย
การเข้าร่วมรายการ The Late Night Show with Stephen Colber และยังปรากฏตัวในรายการ 

Good Morning America รวมถึงรายการ Strahan and Sara อีกด้วย (THE STANDARD 

CULTURE, 2562) และได้จัดแสดงคอนเสิร์ตในหลายประเทศทั่วโลก (World Tour) ทั้งในทวีป 
เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย 

เส้นทางสู่ความส าเร็จของ BLACKPINK นั้นมาจากหลายองค์ประกอบด้วยกัน โดยมีกลยุทธ์
ส าคัญ นั่นคือ การใช้สื่อออนไลน์ที่มุ่งประเด็นไปที่ความสนใจที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย ถ่ายทอด 
อัตลักษณ์ที่ชัดเจนและแตกต่าง ช่วยสร้างการจดจ าและดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ประกอบกับ
กลวิธีในการเล่าเรื่องของวง BLACKPINK ที่ค่อย ๆ เปิดเผยตัวตนออกมา ท าให้ผู้ที่ติดตามนั้นเกิด
ความรู้สึกประหลาดใจได้อยู่เรื่อย ๆ เนื่องจากยังมีอัตลักษณ์หรือตัวตนด้านอ่ืน ๆ ให้ค้นหาอยู่
ตลอดเวลา ผู้วิจัยจึงได้ตั้งค าถามว่าอัตลักษณ์และการเล่าเรื่องแบบไหน ที่ท าให้วง BLACKPINK นั้น
ประสบความส าเร็จและเป็นที่นิยมไปท่ัวโลก 

จากการศึกษางานวิจัยที่คล้าย ๆ กัน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่พบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ 
วง BLACKPINK ที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ในส่วนของกระแสนิยม พบเพียงการศึกษาเกี่ยวกับ
กระแสนิยมเกาหลีใต้ จากซีรีส์เกาหลี, เพลง K-POP และศิลปินกลุ่มชาย (Boy Brand) เท่านั้น  
ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ Girl Group เลย ในส่วนของอัตลักษณ์ พบการศึกษา
ที่หลากหลายแนวทาง ทั้งการประกอบสร้างอัตลักษณ์ กระบวนการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์  
และการสื่อสารอัตลักษณ์ ทั้งนี้ยังไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของศิลปิน K-POP โดยตรง  
ที่ใกล้เคียงมากที่สุดจะเป็นการศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มแฟนคลับเท่านั้น และในส่วนของ
การเล่าเรื่อง ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเล่าเรื่องของภาพยนต์ คลิปวีดีโอที่จบเป็น
เรื่อง ๆ หรือศึกษาหลายเรื่องเพ่ือท าการเปรียบเทียบกันเท่านั้น ยังไม่พบการศึกษาความต่อเนื่องของ
การเล่าเรื่องจากหลาย ๆ คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกัน อีกทั้งส่วนใหญ่จะศึกษาด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหาจากองค์ประกอบของการเล่าเรื่องของสื่อบันเทิงแบบเก่า ท าให้ได้ข้อค้นพบที่มี
รูปแบบคล้าย ๆ เดิมกับที่มีอยู่ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนมักนิยมน าเสนอเรื่องราว
ผ่านการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลแล้ว 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา อัตลักษณ์และการเล่าเรื่องบนสื่อออนไลน์ของวง 
BLACKPINK ที่ท าให้เกิดกระแสนิยมในระดับโลกได้ โดยศึกษาจากสื่อออนไลน์ของวง BLACKPINK 
ตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Pre-Debut) จนถึงปัจจุบัน ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ส่วนประกอบ เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่จะอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ความนิยมของวง BLACKPINK  
ที่ชัดเจน ลึกซึ้ง และสอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคสมัยนี้ 



7 

 

 

1.2 ปัญหาน าวิจัย 

1. วง BLACKPINK มีอัตลักษณ์ผ่านสื่อออนไลน์อย่างไร 
2. วง BLACKPINK มีการเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์อย่างไร 
3. วง BLACKPINK มีกระแสนิยมผ่านสื่อออนไลน์อย่างไร 

 
 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ของวง BLACKPINK ผ่านสื่อออนไลน์ 
2. เพ่ือศึกษาการเล่าเรื่องของวง BLACKPINK ผ่านสื่อออนไลน์ 
3. เพ่ือศึกษากระแสนิยมของวง BLACKPINK ผ่านสื่อออนไลน์ 

 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยชิ้นนี้จะท าการศึกษาอัตลักษณ์และการเล่าเรื่อง เพ่ือสร้างกระแสนิยมของวง 

BLACKPINK ผ่านสื่อออนไลน์ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ศึกษาผ่านเทคนิคการวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Component Analysis) ในบริบทที่สามารถสื่อสารให้
เข้าใจได้ในระดับสากล ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ภาษาเกาหลีที่แตกฉาน ซึ่งจะท าการศึกษาจากสื่อ
ออนไลน์ที่เป็นสื่อทางการ (Online Official) โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่  

1) ช่วงก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Pre-Debut) ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคา 2008 
จนถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2016 โดยศึกษาจาก  
(1) สื่อ YouTube ของค่าย ชื่อ YG Entertainment 
(2) สื่อ YouTube ของวง ชื่อ BLACKPINK 
(3) สื่อ Instagram ของวง ชื่อ @blackpinkofficial  

2) ช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Debut) ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2016 จนถึง วันที่ 
9 เมษายน 2019 ซึ่งเป็นช่วงที่ศึกษางานวิจัยนี้ 
(1) สื่อ YouTube ของวง ชื่อ BLACKPINK 
(2) สื่อ YouTube ของ LISA ชื่อ Lilifilm Official 
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(3) สื่อ Instagram ของวง ชื่อ @blackpinkofficial  
(4) สื่อ Instagram ของ JENNIE ชื่อ @jennierubyjane 
(5) สื่อ Instagram ของ LISA ชื่อ @lalalalisa_m 
(6) สื่อ Instagram ของ JISOO ชื่อ @sooyaaa__ 
(7) สื่อ Instagram ของ ROSÉ ชื่อ @roses_are_rosie 
(8) สื่อ V LIVE ของวง ชื่อ BLACKPINK 
(9) สื่อ V LIVE CH+ ของวง ชื่อ BLACKPINK+ 

 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาส าหรับนักวิจัยและผู้ที่สนใจในธุรกิจอุตสาหกรรมเพลง ใน
การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ท้ังเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ 

2. เพ่ือเป็นประโยชน์และแนวทางในการประยุกต์ใช้ อัตลักษณ์และการเล่าเรื่องเพ่ือสร้าง
กระแสนิยมให้กับศิลปินในอุตสาหกรรมเพลงของประเทศไทย 

 
 

1.6 นิยามศัพท์ 

1. BLACKPINK หมายถึง วง ‘แบล็คพิงค์’ เป็นศิลปินกลุ่มหญิง (Girl Group) ของวงการ
เพลงประเทศเกาหลีใต้ (K-POP) มีจ านวนสมาชิก 4 คน ได้แก่ (1) เจนนี่ (JENNIE), (2) 
ลิซ่า (LISA), (3) จีซู (JISOO), และ (4) โรเซ่ (ROSÉ) เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก 
(Debut) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2016 
 

2. อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของวง BLACKPINK ที่ท าให้มี
ความแตกต่างจาก Girl Group วงอ่ืน ๆ ในวงการ K-POP ซึ่งจะท าการศึกษาจาก 
อัตลักษณ์ที่มองเห็นได้จากภายนอก และอัตลักษณ์ที่สัมพันธ์กับภาษาที่ใช้  โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ 

1) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล หมายถึง อัตลักษณ์ของสมาชิกวงแต่ละคนที่ล้วนมี
เอกลักษณ์ จุดเด่น และเสน่ห์ ของตนเองที่แตกต่างกัน 
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2) อัตลักษณ์กลุ่ม หมายถึง อัตลักษณ์ของวง BLACKPINK ที่เกิดจากการรวมตัว
กันของสมาชิกทุกคนในวง 

 
โดยจะท าการศึกษาจากอัตลักษณ์ 2 ส่วน ได้แก่ 

1) อัตลักษณ์ท่ีมองเห็นได้จากภายนอก ประกอบไปด้วย 
(1) การแต่งกาย หมายถึง ชุด เสื้อผ้า รองเท้าที่สวมใส่ รวมถึงเครื่องประดับ

และทรงผม 
(2) การแสดงสีหน้า หมายถึง การแสดงออกทางสีหน้า เช่น การยิ้มมุมปาก 
(3) การแสดงท่าทาง หมายถึง กิริยาท่าทางต่าง ๆ ที่แสดงออกมา 

2) อัตลักษณ์ท่ีสัมพันธ์กับภาษาที่ใช้ ประกอบไปด้วย 
(1) ชื่อ หมายถึง การเรียกชื่อ 
(2) ระบบสรรพนาม หมายถึง การเลือกใช้ค าสรรพนามต่าง ๆ 
(3) วิธภาษา หมายถึง ภาษาหนึ่งที่มีลักษณะต่างจากภาษาอ่ืน เช่น ภาษาวัยรุ่น 

โดยที่อาจจะเป็นการแปรของภาษาไปจากรูปเดิม หรือลีลาภาษาท่ีใช้  
(4) อุปลักษณ์ หมายถึง การใช้ค าเปรียบเทียบสิ่ง 2 สิ่ง ให้มีความหมายไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
(5) วาทกรรม หมายถึง กรอบความคิดเกี่ยวกับค าจ ากัดความวง BLACKPINK 

หรือสมาชิกวง BLACKPINK 
 

3. การเล่าเรื่อง (Storytelling) หมายถึง การสื่อสารของวง BLACKPINK ผ่านประเภท
ข้อมูลต่าง ๆ บนสื่อออนไลน์ เพ่ือทีจ่ะบอกเล่าเรื่องราวไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแฟนคลับ
และกลุ่มผู้ฟังเพลง K-POP โดยจะท าการศึกษาจากองค์ประกอบการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) มุมมองการเล่าเรื่อง หมายถึง ผู้น าเสนอเรื่องราว 
2) ประเด็นส าคัญของเรื่อง หมายถึง ใจความส าคัญของการเล่าเรื่องนั้น ๆ 
3) อารมณ์ของเรื่อง หมายถึง อารมณ์ของเรื่องที่ต้องการให้ผู้ชมมีความรู้สึกร่วม 
4) เสียงและดนตรีประกอบ หมายถึง เสียงพูด และเสียงประกอบต่าง ๆ 
5) ภาพประกอบ หมายถึง ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ 
6) ศิลปะในการน าเสนอ หมายถึง เทคนิคต่าง ๆ ในการเล่าเรื่อง  

 



10 

 

 

หลังจากนั้นจะสรุปผลการศึกษาตามการประเมินผลการเล่าเรื่องแบบรูบิกส์ 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านเนื้อหา หมายถึง มุมมองการเล่าเรื่อง และประเด็นส าคัญของเรื่อง 
2) ด้านเทคนิคการน าเสนอ หมายถึง เสียงและดนตรีประกอบ ภาพประกอบ และ

ศิลปะในการน าเสนอ 
3) ด้านความคิดสร้างสรรค์และการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก หมายถึง อารมณ์ของ

เรื่อง และศิลปะในการน าเสนอ 
 

4. สื่อออนไลน์  หมายถึง  สื่ อออนไลน์ที่ เป็นสื่ อทางการ (Online Official)  ของวง 
BLACKPINK แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ (1) ช่วงก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Pre-Debut), และ 
(2) ช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Debut) โดยที่ เนื้อหาถูกน าเสนอในนามของ 
BLACKPINK หรือสมาชิกในวง BLACKPINK และในนามของค่าย YG Entertainment 
ค่ายต้นสังกัดเท่านั้น ประกอบไปด้วย 10 ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่  

4) ช่องทาง YouTube ของวง ชื่อ BLACKPINK 
5) ช่องทาง YouTube ของ LISA ชื่อ Lilifilm Official 
6) ช่องทาง Instagram ของวง ชื่อ @blackpinkofficial  
7) ช่องทาง Instagram ของ JENNIE ชื่อ @jennierubyjane 
8) ช่องทาง Instagram ของ LISA ชื่อ @lalalalisa_m 
9) ช่องทาง Instagram ของ JISOO ชื่อ @sooyaaa__ 
10) ช่องทาง Instagram ของ ROSÉ ชื่อ @roses_are_rosie 
11) ช่องทาง V LIVE ของวง ชื่อ BLACKPINK 
12) ช่องทาง V LIVE CH+ ของวง ชื่อ BLACKPINK+ 
13) ช่องทาง YouTube ของค่าย ชื่อ YG Entertainment 

 
5. กระแสนิยม หมายถึง ความมีชื่อเสียงของวง BLACKPINK ในระดับโลก ที่สามารถสร้าง

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ และสร้างสถิติใหม่ในหลายมิติของวงการเพลง K-POP โดยเริ่มตั้งแต่
การบ่มเพาะกระแส, สร้างกระแสนิยม, รักษากระแสนิยมที่มี, ขยายฐานกลุ่มแฟนคลับ, 
และน าไปสู่การท าการตลาดสากลต่อไป 
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1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
 
ภาพที่ 1.6  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

กระแสนิยม

อัตลักษณ์
การเล่าเรื่อง

สื่อออนไลน์ของวง BLACKPINK

ส่วนบุคคล กลุ่ม 

Pre-Debut Debut 



 

 

บทท่ี 2 
 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์และการเล่าเรื่อง เพ่ือสร้างกระแสนิยมของวง BLACKPINK ผ่าน

สื่อออนไลน์” ผู้วิจัยได้วางกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) จาก แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นพื้นฐานในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับวัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular Culture) 
 2.1.1 มุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรมกระแสนิยม 
 2.1.2 การสร้างกระแสนิยม 
2.2 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับอัตลักษณ์ (Identity) 

2.2.1 ความหมายของอัตลักษณ์ 
2.2.2 มุมมองเก่ียวกับอัตลักษณ์ 

  2.2.3 ประเภทของอัตลักษณ์ 
  2.2.4 ความความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์กับภาษา 

2.3 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการเล่าเรื่อง (Storytelling) 
 2.3.1 ความหมายของการเล่าเรื่อง 
 2.3.2 หน้าที่ของการเล่าเรื่อง 
 2.3.3 เครื่องมือในการเล่าเรื่อง 
 2.3.4 การเล่าเรื่องแบบดิจิทัล (Digital Storytelling) 

2.3.5 องค์ประกอบของการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล 
 2.3.6 การประเมินผลการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล 
2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับ BLACKPINK 
 2.4.1 ความเป็นมาของวง BLACKPINK 
 2.4.2 ประวัติสมาชิกวง BLACKPINK 
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 2.4.3 ช่องทางการสื่อสารของวง BLACKPINK  
 2.4.4 ผลงานของวง BLACKPINK 
 
 

2.1 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับวัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular Culture) 

วัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular Culture) ในภาษาไทยมีค าที่หลากหลาย เช่น วัฒนธรรม 
ป๊อป วัฒนธรรมสมัยนิยม วัฒนธรรมมวลชน วัฒนธรรมประชานิยม เป็นต้น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีมา
นาน สืบทอดต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคการก าเนิดของอารยธรรมตะวันตก ดังปรากฏในคัมภีร์รัฐศาสตร์ยุค
กรีก เช่น The Republic ของเพลโต และเริ่มได้รับความสนใจจากนักวัฒนธรรมตะวันตกในช่วงที่
แปรเปลี่ยนจากสังคมเกษตรสู่สังคมอุตสาหกรรม จนในช่วงปี 1980 เป็นต้นมา วัฒนธรรมกระแสนิยม
ไดแ้ผ่ซึมไปกับชีวิตของผู้คนทั้งในเมืองและชนบทอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว
และประเทศที่ก าลังพัฒนา เนื่องจากมีการพัฒนาของสื่อและเทคโนโลยี เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีคาราโอเกะ เป็นต้น (ฐัรวุฒิ สนาค า, 2549) 

วัฒนธรรมกระแสนิยม หมายถึง วัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมจากประชาชนในสังคมนั้น ๆ 
ถูกกล่าวถึง พบเห็น หรือมีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวันของกลุ่มคนต่าง ๆ หรือในอีกความหมายหนึ่ง อาจ
หมายถึงวัฒนธรรมที่แพร่หลายและเข้าถึงประชาชนส่วนใหญ่ โดยมีสื่อเป็นตัวกลาง เช่น ภาพยนตร์ 
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเทอร์เน็ต ฯลฯ (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2549) ดังที่ ฐัรวุฒิ  
สนาค า (2549) ระบุไว้ว่า “วัฒนธรรมป๊อปจึงมีลักษณะของวัฒนธรรมที่เป็นลูกผสม (Hybridity)  
ทั้งในด้านวัฒนธรรม เทคโนโลยี เนื้อเรื่อง สุนทรียะ นักแสดง และการลงทุน วัฒนธรรมป๊อปจึงถือเป็น
วัฒนธรรมข้ามพรมแดนที่มิได้มีแหล่งก าเนิดเดียว” 
 
 

2.1.1 มุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรมกระแสนิยม 
 

วัฒนธรรมกระแสนิยมอาจถูกมองได้หลายมุมมองตามวิธิคิดและทฤษฎี ภายใต้มุมมองความ
เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมกระแสนิยม 3 มุมมองหลัก ๆ คือ (1) มุมมองวัฒนธรรมมวลชน, 
(2) มุมมองวัฒนธรรมจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจ, และ (3) มุมมองวัฒนธรรมของภาพมายา (นฤพนธ์ 
ด้วงวิเศษ, 2549) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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2.1.1.1 มุมมองวัฒนธรรมมวลชน 
 

ในมุมมองวัฒนธรรมมวลชน มองวัฒนธรรมกระแสนิยมว่า เป็นวัฒนธรรมบริโภค
ภายใต้ระบบตลาดและทุนนิยม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชญาณ ล าเภา (2556) ที่พบว่า ทิศทาง
ความตอ้งการของกระแสการตลาดแบบเกาหลีนิยมยังอยู่ในทางบวกทุกกลุ่มสินค้าและบริการ และยัง
เป็นที่ต้องการของตลาด โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริมกระแสนิยม คือ (1) การสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและ
บริการเชิงวัฒนธรรมเกาหลีที่สามารถแทนที่วัฒนธรรมการบริโภคเดิม, (2) การท าให้วัฒนธรรมเป็นสิ่ง
ที่สามารถจับต้องได้, (3) การสร้างกระแสที่ปกคลุมตลาดและต่อเนื่อง, และ (4) การน าเสนอที่
เฉพาะเจาะจง 
 

2.1.1.2 มุมมองวัฒนธรรมจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจ 
 

ในมุมมองวัฒนธรรมจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจ มองวัฒนธรรมกระแสนิยมว่า ผู้ที่มี
บทบาททางเศรษฐกิจมีอ านาจทางการผลิต สามารถชี้น าทางความคิดและพยายามสร้างอิทธิพลต่อคน
กลุ่มอ่ืน ๆ ตามแนวคิดเรื่องอุตสาหกรรมวัฒนธรรม สอดคล้องกับผลการวิจัย เรื่อง นักร้องเกาหลีและ
กระแสนิยมเกาหลีของกลุ่มแฟนคลับชาวไทย ที่พบว่า การผลิตของค่ายเพลง และการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะของนักร้องเกาหลี (กมลเนตร  
สุวรรณาพิสิทธิ์, 2551) 
 

2.1.1.3 มุมมองวัฒนธรรมของภาพมายา 
 

ในมุมมองวัฒนธรรมของภาพมายา มองวัฒนธรรมกระแสนิยมว่า สื่อมีบทบาทในการ
สร้างค่านิยมบางอย่างซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของบุคคล ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นในสื่อก าลังครอบง าความคิด
ของประชาชน สอดคล้องกับผลการวิจัย ที่พบว่า ความนิยมของละคร ภาพยนตร์ และรายการ
โทรทัศน์เกาหลีในไทย เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของเพลง K-POP ใน
ประเทศไทย (Rueangsa, 2014) 
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2.1.2 การสร้างกระแสนิยม 
 

วัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นจากตรรกะของการท าให้ เราเกิดอารมณ์
ความรู้สึกมากกว่าหลักการคิด วัฒนธรรมกระแสนิยมสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างง่ายดาย 
เพ่ือให้เราเกิดความรู้สึก ‘ว้าว’ จากการบิดหรือปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และคาดไม่ถึง 
(Jenkins, 2007, p. 3) สามารถท าให้เกิดความรู้สึกร่วมกันของคนในวงกว้าง ซึ่งอารมณ์ส่วนใหญ่
มักจะเป็นอารมณ์ที่ขัดแย้ง ความวิตกกังวล ความเพ้อฝัน และความกลัว ซึ่งอารมณ์เหล่านั้นเป็น
ศูนย์กลางของวัฒนธรรมกระแสนิยม (Jenkins, 2007, p. 4) สอดคล้องกับผลการวิจัย ที่พบว่า ปัจจัย
ที่ท าให้เอเคบี 48 ประสบความส าเร็จและได้รับความนิยม คือ การเข้าใจถึงความต้องการของแฟน
คลับ และการน าความแตกต่างมาสร้างให้เป็นจุดเด่น ทั้งทางด้านแนวคิด และภาพลักษณ์ที่น าเสนอ
ออกไป (เหมือนฝัน มานตรี, 2556) 
 

เหมือนฝัน มานตรี (2556) ศึกษาพบว่า กระบวนการในการแพร่ขยายความนิยมนั้นแบ่งได้
เป็น 4 ช่วง ดังนี้ 

1) ช่วงเจาะกลุ่มแฟนคลับ 
2) ช่วงสร้างฐานแฟนคลับ 
3) ช่วงขยายฐานแฟนคลับ 
4) ช่วงเผยแพร่รูปแบบความส าเร็จ 

 
จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร (2558) ศึกษาพบว่า กระแสนิยมเพลงเกาหลีสามารถแบ่งได้เป็น 

3 ช่วง ดังนี้ 
1) ช่วงเป็นที่รู้จัก คือ ช่วงที่ค่ายเพลงเกาหลีจ าเป็นต้องท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสใน

การเปิดรับเพลงเกาหลีมากที่สุด โดยผู้ผลิตจ าเป็นที่จะต้องใส่คุณค่าของสินค้า
ให้ผู้บริโภครับรู้ ประกอบกับการน าเสนอด้วยสารที่มี ความน่าสนใจผ่าน
ช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในวงกว้าง 

2) ช่วงเป็นที่นิยม คือ ช่วงที่ผู้บริโภคมีความกระตือรือร้นในการติดตามข้อมูล
ข่าวสารด้วยตัวเองระดับหนึ่ง ผู้ผลิตเพียงแค่ต้องตอก ย้ าคุณค่าและความ
แตกต่างของสินค้าให้ผู้บริโภครับรู้ 

3) ช่วงรักษาความนิยม คือ ช่วงที่ผู้ผลิตจ าเป็นรักษาความใกล้ชิดเพ่ือยืดอายุสินค้า
ตน โดยการสร้างโอกาสให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับตัวสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
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การเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับเพลงเกาหลีใต้ ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ว่าเป็นการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมกระแสนิยม เนื่องจากวัฒนธรรมเกาหลี ใต้ที่หลั่งไหลเข้ามา
ในประเทศไทยนั้น นอกจากจะมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของกลุ่มแฟนคลับที่เปิดรับวัฒนธรรม
เกาหลีใต้แล้ว ยังมีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวันของผู้คนในสังคมที่ไม่ได้เปิดรับหรือบริโภคสินค้า
วัฒนธรรมเกาหลีใต้โดยตรงอีกด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดเจน เช่น การเดินทาง
ไปท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้ ความนิยมการแต่งกายในรูปแบบเกาหลีใต้ หรือการบริโภคอุปโภค
สินค้าจากประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น (จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร, 2558) สอดคล้องกับผลการวิจัย ที่
พบว่า ความสามารถในการแข่งขันของเพลง K-POP ในประเทศไทย มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ กลยุทธ์
การปรับตัวเข้าสู่ชุมชน และกลยุทธ์การใช้โซเชียลมีเดียของบริษัทผู้ผลิต  K-POP นอกจากนี้ปัจจัย
ความเปิดรับและความคุ้นเคยในการใช้เทคโนโลยีของผู้บริโภคท้องถิ่น และการสนับสนุนจากแฟน
คลับก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย (Rueangsa, 2014) 

 
จากความหมาย มุมมอง และการสร้างกระแสนิยม อาจสรุปได้ว่า กระแสนิยมเป็นวัฒนธรรม

ที่ได้รับความนิยมในสังคม โดยการใช้สื่อเป็นตัวกลางในการเล่าเรื่องหรือเผยแพร่ส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว
ข้ามพรมแดน ท าให้ถูกพูดถึงในวงกว้างและมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้คน สามารถสร้างค่านิยม
บางอย่างได ้จากการท าให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมบางอย่างของคนในวงกว้าง ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้จะ
ใช้แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับวัฒนธรรมกระแสนิยม ในการอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกระแสนิยมของวง BLACKPINK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

 

2.2 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับอัตลักษณ์ (Identity) 

อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ท าให้การด ารงอยู่ของคนเรามีความหมาย ทุกคนล้วนต้องการมีความรู้สึก
อยู่เสมอว่าตนเองเป็นใครและต้องการพ้ืนที่ส าหรับแสดงออกอัตลักษณ์ในสถาบันทางสังคมหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต ดังค ากล่าวของ Hume (1783, อ้างถึงใน ศิริพร ภักดีผาสุข, 2561, น. 1) ที่
กล่าวว่า “ในบรรดาความสัมพันธ์ทั้งปวง สิ่งที่มีลักษณะเป็นสากลที่สุดคืออัตลักษณ์ อัตลักษณ์เป็น
สิ่งจ าเป็นสามัญส าหรับทุกชีวิตที่ยังด ารงอยู่” ความส าคัญดังกล่าวจึงส่งผลให้นักวิชาการสนใจศึกษา
เกี่ยวกับอัตลักษณ์อย่างกว้างขวางในหลายสาขาวิชา เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษวิทยา 
รวมทั้งมีการศึกษาจากหลายส านักคิด (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2554) 
 
 

2.2.1 ความหมายของอัตลักษณ์ 
 

ค าว่า อัตลักษณ์ ประกอบด้วยค าว่า อัต ซึ่งหมายถึง ตนหรือตัวเอง กับ ลักษณ์ ซึ่งหมายถึง 
สมบัติเฉพาะตัว ค าว่า อัตลักษณ์ ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Identity หมายถึง ผลรวมของ
ลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งท าให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือจ าได้ เช่น นักร้องกลุ่มนี้มีอัตลักษณ์
ทางด้านเสียงที่เด่นมาก ใครได้ยินก็จ าได้ทันที (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2550) 

ความหมายอย่างกว้างของอัตลักษณ์ คือ “การที่เราเป็นใครส าหรับตัวเราและคนอ่ืน” 
(Benwell & Stokoe, 2006, p. 6) หรือในนิยามของ Bucholtz and Hall (2005, p. 586) ได้นิยาม
ไว้ว่า “อัตลักษณ์คือการจัดวางต าแหน่งแห่งหนทางสังคมของตัวตนของเราและผู้อ่ืน” นอกจากนี้ยังมี
นักวิชาการจากหลายสาขาวิชาได้นิยามความหมายของอัตลักษณ์ไว้หลากหลาย ดังเช่น 

Erikson (1968, p. 50, as cited in Dundes, 1989, p. 5) กล่าวว่าอัตลักษณ์ในมุมมองทาง
จิตวิทยาคือ “การเกิดความรู้สึกรับรู้ว่ามีอัตลักษณ์นั้นเกิดจากองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ (1) คือมีการ
รับรู้เกี่ยวกับความคงเดิมของตัวตนและความสืบเนื่องของการด ารงอยู่ของผู้นั้นในช่วงเวลาและพ้ืนที่
หนึ่ง ๆ, และ (2) คือผู้อื่นรับรู้ถึงความคงเดิมและความสืบเนื่องดังกล่าวนั้นด้วย” 

Jenkins (1996) ได้ให้ความหมายของอัตลักษณ์ไว้ว่า เป็นการนิยามความหมายของตัวตน
และการจัดวางต าแหน่งแห่งหนให้แก่ตัวตน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเข้าใจของเราและคนในสังคมว่า  
‘เราเป็นใคร’ และ ‘ผู้อื่นเป็นใคร’ อีกท้ังยังเก่ียวข้องกับการต่อรองระหว่างตัวเราและสังคม 

Baston and de Oliveira (2006, p. 189) ให้ความหมายอัตลักษณ์ในแง่มุมของการ
ปฏิสัมพันธ์ว่า อัตลักษณ์ คือ “การกระท าเพ่ือสื่อความหมายเกี่ยวกับตัวตน การน าเสนออัตลักษณ์
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เกิดขึ้นได้ในขณะที่มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเมื่อมีการแสดงให้รู้ว่าผู้นั้นเป็นใคร นอกจากนี้อัตลักษณ์
เป็นกระบวนการต่อรองว่าด้วยการน าเสนอและตีความเกี่ยวกับต าแหน่งแห่งหนทางสังคม สังกัดทาง
สังคม บทบาท สถานภาพ และหมวดหมู่ทางสังคม” 

Kidd and Teagle (2012, p. 25) ได้ อธิบายว่ า  “จุด เริ่ มต้นที่ มีประโยชน์ เมื่ อคิดถึ ง
ความหมายของอัตลักษณ์หรืออัตลักษณ์ทางสังคมก็คือการมองอัตลักษณ์ว่าหมายถึงการที่จะรู้ได้ว่า
คุณคือใคร” 

อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2543) ได้เสนอมุมมองอัตลักษณ์ในแวดวงของสังคมศาสตร์ในยุคหลัง
สมัยใหม่ ซึ่งจะมุ่งท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงจากทั้งมิติด้านเวลาที่เร่งเร็วขึ้นและมิติด้านพ้ืนที่ 
ที่หดแคบลง ที่เป็นผลมาจากเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน ท าให้ความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม
เป็นไปอย่างหลากหลายและซับซ้อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์เกี่ยวกับเวลา พ้ืนที่ และการใช้
ชีวิตประจ าวัน มีผลอย่างมากต่อความรู้สึกท่ีเรามีเกี่ยวกับตัวเราเอง 

ธีรยุท บุญมี (2547) กล่าวว่า อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวตนและอัตลักษณ์ร่วมของสมาชิกกลุ่มท่ี
ผ่านกระบวนการยอมรับซึ่งกันและกัน การยอมรับความเหมือนกันของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความเหมือน ความสมานฉันท์ ความพยายาม ความต้องการ หรือประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันภายในกลุ่ม 

ศิริพร ภักดีผาสุข (2561) เห็นว่าอัตลักษณ์เกี่ยวข้องกับการนิยามความหมายของตัวตนและ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสังคม โดยมีภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการนิยามความหมายต่าง ๆ 
เกี่ยวกับตัวตน และภาษาก็เป็นเครื่องมือในการปฏิสัมพันธ์เพ่ือก าหนดบทบาท จัดวางความสัมพันธ์
ของบุคคลต่าง ๆ ในสังคม ดังนั้นภาษาจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์อย่างเลี่ยงได้  

 
จากความหมายข้างต้นอาจกล่าวโดยสรุปว่า อัตลักษณ์ หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นลักษณะ

เฉพาะตัวที่ท าให้เราโดดเด่นมีความแตกต่างจากผู้อ่ืน ประกอบด้วยอัตลักษณ์เดิมของเราที่มีอยู่แล้ว
และอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นใหม่จากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารท าให้
เราและผู้อ่ืนรับรู้ร่วมกันว่านี่คือตัวตนของเรา รู้ว่าเราเป็นใครและผู้อ่ืนเป็นใคร อยู่ในกลุ่มสังคมใด  
มีบทบาทหน้าที่อย่างไร รวมถึงลักษณะที่มองเห็นได้จากภายนอกของบุคคลนั้น เช่น การแต่งกาย  
การแสดงสีหน้า และการแสดงท่าทาง ซึ่งคนเราสามารถแสดงออกอัตลักษณ์ได้หลากหลาย และ 
อัตลักษณ์ดังกล่าวนั้นสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถพล 
หมั่นเจริญ (2560) ที่เสนอแนวทางในการบริหารจัดการอัตลักษณ์วงดนตรีอิสระให้มีความโดดเด่นจาก
วงดนตรีอ่ืน ๆ คือต้องให้เวลากับการค้นหาอัตลักษณ์ของวงดนตรี อาจจะเกิดจากการทดลองร่วมกัน
ของสมาชิก ค้นหาสิ่งที่เป็นจุดเด่นของวงดนตรีให้เจอ และพัฒนาศักยภาพของวงดนตรีต่อไป 
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2.2.2 มุมมองเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
 

เนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์เป็นที่นิยมศึกษาในวงกว้างหลายสาขาวิชา จึงท าให้เป็น
แนวคิดที่ใหญ่ มีเนื้อหาที่สัมพันธ์กับสาขาต่าง ๆ ในมุมกว้าง ภายใต้มุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลักษณะของอัตลักษณ์ 2 มุมมองหลัก ๆ คือ (1) อัตลักษณ์ในมุมมองสารัตถนิยม (Essentialism), 
และ (2) อัตลักษณ์ในมุมมองต่อต้านสารัตถนิยม (Anti-Essentialism) (Hall, 1990; Barker & 
Galasinski, 2001; De Fina, Schiffrin, & Bamberg, 2006; Barker, 2012) โ ด ย มี ร า ยละ เ อี ย ด
ดังต่อไปนี้ 

 
2.2.2.1 อัตลักษณ์ในมุมมองสารัตถนิยม (Essentialism) 

 
มุมมองสารัตถนิยมนี้ เป็นกระแสหลักของวิธีคิดในยุคสมัยใหม่ (Modernism) 

เนื่องจากยุคนี้มีทัศนคติการมองโลกในแง่ดี เชื่อว่าคนเราสามารถเข้าถึงความเป็นจริงที่เป็นสากล  
มีพฤติกรรมที่เป็นระเบียบและมีความเป็นเหตุเป็นผลของความจริงนั้นได้ (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 
2543) ดังทัศนะของ Erikson (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2554, น. 44) ที่นิยามว่า  
“อัตลักษณ์หมายถึงความเป็นตัวของตัวเองที่คงตัวเหมือนเดิม และมีลักษณะร่วมบางอย่างที่ส าคัญ
ร่วมกับคนอ่ืน” 

แนวคิดสารัตถนิยมเชื่อว่าธรรมชาติของสังคมหรือธรรมชาติของคนเราจะมีคุณสมบัติ
บางอย่างที่เป็นแก่นแท้หรือแก่นแกน (Essence) ที่มั่นคงแน่นอน ซึ่งเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ลึก ๆ ภายใน 
และเป็นตัวก าหนดทิศทางของพฤติกรรมที่เห็นได้จากภายนอก (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2543)  
ซึ่งแก่นแท้นี้จะบ่งบอกความหมายของตัวตน และก่อให้เกิดอัตลักษณ์ โดยที่อัตลักษณ์นั้นเป็นภาพ
สะท้อนของแก่นแท้ในตัวตนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และจะคงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง (ศิริพร 
ภักดีผาสุข, 2561) 

Barker & Galasinski (2001) กล่าวว่า คนเรามีตัวตนที่แท้จริง (True Self) ซึ่งก็คือ 
อัตลักษณ์ของเรา โดยที่เราสามารถรู้จักและเข้าใจตัวตนนี้ได้ นอกจากนี้อัตลักษณ์ยังมีลักษณะที่เป็น
สากลและคงอยู่ ในทุกสังคมทุกยุคสมัย อาจกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ก็คือ ‘แก่นแท้’ ของตัวตน  
ซึ่งสามารถแสดงออกให้ทั้งเราและผู้อ่ืนสังเกตเห็นได้ เช่น แก่นแท้ที่ตายตัวของความเป็นผู้หญิง  
ความเป็นวัยรุ่น ความเป็นชาวเอเชีย หรือหมวดหมู่ทางสังคมต่าง ๆ (ศิริพร ภักดีผาสุข, 2561)  

อีกทั้งยังเชื่อว่าอัตลักษณ์นั้นคือคุณลักษณะบางอย่างที่ชัดเจน แน่นอน ตายตัว  
ซึ่งก่อให้เกิดอัตลักษณ์กลุ่ม และเป็นคุณลักษณะที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะมีร่วมกัน โดยที่แต่ละกลุ่ม
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จะมีคุณลักษณะที่โดดเด่น ท าให้สามารถจ ากัดขอบเขตของกลุ่มได้อย่างชัดเจน (Kidd & Teagle, 
2012, p. 27; Barker, 2012) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง (2553) ที่พบว่า อัตลักษณ์
ความเป็นมอญของกลุ่มชาวมอญพลัดถิ่นในประเทศไทย นอกจากจะมีลักษณะร่วมที่มีชาติก าเนิดที่
เป็นคนมอญแล้วยังพบอีกว่า มอญเป็นชนชาติที่มีอารยธรรม และมอญเป็นชนชาติที่เคร่งครัดใน
พระพุทธศาสนา 

นอกจากนี้ ศิริพร ภักดีผาสุข (2561) ยังได้ให้ข้อสังเกตว่า การใช้ภาษาไทยแทนค าว่า 
‘Identity’ ในยุคนี้จะใช้ค าว่า ‘เอกลักษณ์’ ซึ่งเน้นความคงเดิม ตายตัว เที่ยงแท้ แสดงให้เห็นว่าเกิด
จากการมองอัตลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นแก่นแท้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีความโดดเด่นเป็นหนึ่งเดียว 

 
2.2.2.2 อัตลักษณ์ในมุมมองต่อต้านสารัตถนิยม (Anti-Essentialism) 

 
มุมมองต่อต้านสารัตถนิยมเกิดจากนักวิชาการในยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) 

ที่มีทัศนะว่าความเป็นจริงนั้นไม่ต่างอะไรกับอุดมการณ์ การมองเห็นและการอ่านสิ่งที่ศึกษาทั้งหมด
ล้วนเป็นมายา เพราะเราไม่อาจรับรู้ความจริงที่อยู่นอกเหนือจากประสบการณ์หรือวาทกรรมได้เลย 
จึงท าใหห้ัวใจของทฤษฎีในยุคนี้จะเน้นการวิเคราะห์เชิงองค์รวมทั้งหมด (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2543) 
ดังนั้น จึงมีการตั้งค าถามต่อมุมมองสารัตถนิยมที่มองว่าอัตลักษณ์นั้นเป็นแก่นแท้ที่คงตัวแน่นอน 
หากแต่มองว่าอัตลักษณ์นั้นเป็น ‘กระบวนการ’ (Hall, 1990) และมีมุมมองเกี่ยวกับลักษณะของ
ตัวตนที่ต่างไปจากยุคสมัยใหม่ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 2.1  ลักษณะตัวตนในแนวคิดยุคสมัยใหม่และยุคหลังสมัยใหม่ 
 

ยุคสมัยใหม่ (Modernism) ยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) 
เน้นมิตินามธรรม (เหตุผล) ค านึงถึงประสบการณ์ภายในทั้งหมด 

เน้นความเป็นเอกภาพและความต่อเนื่อง ไม่มีเอกภาพ เน้นความไม่ต่อเนื่อง 

เป็นอิสระในระดับหนึ่งจากโลกและสังคม โลกและสังคมสร้างความเป็นตัวตน 
ละเลยมิติร่างกาย ร่างกายทั้งสร้างและถูกสร้างโดยตัวตน 

เน้นแก่นแกน เน้นกระบวนการ 
 
แหล่งที่มา: อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2543, น. 39. 
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จากความแตกต่างของลักษณะตัวตนของทั้ง 2 ยุค ดังตารางข้างต้น สามารถอธิบายได้
ว่า อัตลักษณ์ในมุมมองต่อต้านสารัตถนิยมนี้ไม่ใช่สิ่งที่คงทนตายตัว แต่เป็นกระบวนการสร้างและ
น าเสนอความหมายของตัวตน ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับเปลี่ยนได้ (ศิริพร ภักดีผาสุข, 
2561) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ก าจร หลุยยะพงศ์ (2553) ที่พบว่า อัตลักษณ์ของผู้สูงอายุใน
สังคมไทยมทีั้งอัตลักษณ์ท่ีถูกก าหนดจากสถาบันทางสังคม และในขณะเดียวกันภายใต้กรอบที่ก าหนด
ผุ้สูงอายุนั้นก็ยังคงสามารถคัดเลือก ต่อรอง รวมถึงประกอบสร้างอัตลักษณ์ด้านอ่ืน ๆ เข้ามาเป็น
ตัวตนของตนได้ เช่น ผู้สูงอายุหัวใจไฮเทค และผู้สูงอายุคือผู้มีศักยภาพต่อชุมชน 

 
อัตลักษณ์ในมุมมองต่อต้านสารัตถนิยมนั้นมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ (Barker & 

Galasinski, 2001; De Fina et al., 2006; Barker, 2012) ดังนี้ 
1) อัตลักษณ์เป็นกระบวนการ (Process) ทางสังคมในการเลือกท่ีจะแสดงลักษณะที่

บ่งบอกความหมายตัวตนของบุคคลหรือตัวตนของกลุ่ม นั่นคือ อัตลักษณ์ไม่ได้ติด
ตัวมาอยู่ก่อนโดยธรรมชาติหรือตามผลของพัฒนาการทางจิต แต่อัตลักษณ์
สัมพันธ์กับสังคมภายนอก และเป็นกระบวนการที่เราสื่อสารกับสังคมว่าเราเลือก
ที่จะเป็นใคร เพ่ือสร้างความหมายเชิงสังคมให้กับตัวตนของเรา 

2) อัตลักษณ์มีความหลากหลายและซับซ้อน อาจเรียกอีกอย่างได้ว่ามีพลวัตลื่นไหล 
(Dynamics) และมีหลายโฉมหน้า (Multi-Faceted) นั่นคือ อัตลักษณ์ไม่ได้มี
เพียงหนึ่งเดียว คนเราสามารถมีตัวตนที่หลากหลายได้ตามที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้คนจากหลายแวดวง ตามโอกาส ตามกาลเทศะ ฯลฯ ดังนั้น อัตลักษณ์ย่อม
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทแวดล้อม 

3) อัตลักษณ์มีลักษณะเป็นเศษเสี้ยว (Fragmented) พร่าเลือน (Blurred) และ
เลื่อนไหล (Unstable, Shifting) นั่นคือ อัตลักษณ์ที่ประกอบสร้างและน าเสนอ
ในแต่ละชั่วขณะที่เราปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนนั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของ
ตัวตนเรา นอกจากนี้ความหมายของตัวตนอาจมีลักษณะที่ก ากวม ไม่ชัดเจน ยาก
ที่จะสรุปอย่างชัดเจนว่าแท้จริงแล้วตัวตนของเราเป็นอย่างไร 

 
นอกจากนี้ นักวิชาการในมุมมองต่อต้านสารัตถนิยมยังเห็นว่า ในการพิจารณา 

อัตลักษณ์กลุ่มนั้นไม่ได้พิจารณาจากลักษณะร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุ่มเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้อง
ให้ความส าคัญกับความแตกต่างของสมาชิกในกลุ่ม รวมถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มของเรากับกลุ่ม
อ่ืน ๆ ร่วมด้วย (Kidd & Teagle, 2012) สอดคล้องกับผลการวิจัย พบว่า อัตลักษณ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ
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ในสังคมไทย นอกจากจะพิจารณาจากคุณลักษณะด้านอายุที่เป็นลักษณะร่วมของกลุ่มแล้วนั้น ยังต้อง
ค านึงถึงความแตกต่างที่หลากหลายด้วย เช่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีพระคุณ เฒ่าหัวงู ความอ่อนแอ ซึ่งมีทั้ง
มิติที่ค่อนไปทางบวกและเชิงลบ (ก าจร หลุยยะพงศ์, 2553) 
 
 

2.2.3 ประเภทของอัตลักษณ์ 
 

อัตลักษณ์มีความพิเศษเนื่องจากมีการเชื่อมกันระหว่างบุคคลและโครงสร้าง นั่นคือ ความเป็น
ตัวตนของบุคคลที่เชื่อมต่อสัมพันธ์กับสังคม ซึ่งสังคมนั้นก าหนดบทบาทหน้าที่ให้กับบุคคลในสังคม 
นั้น ๆ ในมิตินี้อัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ และในอีกด้านหนึ่งอัตลักษณ์ก็เกี่ยวข้องกับ
มิติภายในของความเป็นตัวเราอย่างมาก ทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เพราะคนเราให้
ความหมายและเปลี่ยนแปลงความหมายเกี่ยวกับตนเองในกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งภายนอก 
ซ่ึงอัตลักษณ์นั้นมีความทับซ้อนกันอยู่ (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2543) จึงมีนักวิชาการแบ่งประเภท
ของอัตลักษณ์ไว้หลายแบบ ดังนี้  

 
Hecht (1980, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2554) ได้เสนอวิธีการวิเคราะห์ 

อัตลักษณ์ โดยจัดกรอบหรือช่วงชั้นของอัตลักษณ์ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  
1) Personal Frame กรอบหรือชั้นของอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) 

เป็นอัตลักษณ์ท่ีเราบอกตัวเราเองว่า ‘เราเป็นใคร’  
2) Enacted Frame กรอบหรือชั้นของการกระท าหรือการแสดงออกของอัตลักษณ์

ของเราต่อผู้อื่น ซึ่งเริ่มมีมิติของคนอ่ืนมาเก่ียวข้อง  
3) Relational Frame กรอบหรือชั้นของความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ ซึ่งเราจะ

ตระหนักถึงอัตลักษณ์ในกรอบนี้เมื่อผ่านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
4) Communal Frame กรอบหรือชั้นของอัตลักษณ์กลุ่ม (Collective Identity) 

เป็นอัตลักษณ์ร่วมที่เรามีร่วมกับคนอ่ืน ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
 

อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2543) แบ่งประเภทอัตลักษณ์เป็น 2 ระดับ เพ่ือศึกษาความคาบเกี่ยว
และปฏิสัมพันธ์ของอัตลักษณ์ทั้ง 2 ระดับ ดังนี้ 

1) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) เป็นเรื่องของปัจเจก ความรู้สึกท่ีเรามี
ต่อตนเอง และความรู้สึกที่เราคิดว่าคนอ่ืนมีต่อตัวเรา 
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2) อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) เกิดจากการกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืน ซึ่งสังคมมีอ านาจในการก าหนดปัจเจกผ่านกลไก แต่อ านาจดังกล่าวก็มี
ข้อจ ากัดเช่นกัน 

 
Sedikides and Brewer (2001, as cited in Schwartz, Luyckx, & Vignoles, 2011) ไ ด้

กล่าวถึงความแตกต่างของประเภทอัตลักษณ์ไว้ 3 ระดับ ดังนี้ 
1) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Individual or Personal Identity) หมายถึง การนิยาม

ตนเอง อาจรวมถึง เป้าหมาย คุณค่า ความเชื่อ จิตวิญญาณ พฤติกรรม  
การตัดสินใจ การนับถือตนเอง และการประเมินตนเอง 

2) อัตลักษณ์ทางความสัมพันธ์ (Relational Identity) หมายถึง บทบาทของคน ๆ 
หนึ่งที่มีต่อผู้อ่ืน เช่น ความเป็นลูก คู่สมรส ผู้ปกครอง เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น 
นอกจากบทบาทแล้วยังรวมถึงการก าหนดและการตีความของบุคคลอื่นด้วย 

3) อัตลักษณ์กลุ่ม (Collective Identity) หมายถึง การเป็นสมาชิกของกลุ่มทาง
สังคมหนึ่ง ๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ครอบครัว กลุ่มท่ีท างาน เป็นต้น 

 
ธีรยุทธ บุญมี (2547) และ ศิริพร ภักดีผาสุก (2561) ได้แบ่งประเภทของอัตลักษณ์ที่ผู้คน

แสดงออกมากในยุคปัจจุบันเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) คนเราย่อมมีความต้องการอัตลักษณ์

ส่วนบุคคล เพ่ือเป็นการนิยามว่าตนเองต่างจากผู้อ่ืนในสังคมอย่างไร ซึ่งประกอบ
สร้างจากการนิยามความหมายให้กับตัวตนว่า ‘ฉันเป็นใคร’ 

2) อัตลักษณ์กลุ่ม (Collective Identity) เป็นการให้ความหมายของกลุ่มทางสังคม
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จากลักษณะร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งมีหลายประเภท เชน่ 
อัตลักษณ์กลุ่มอาชีพ (ตัวอย่างกลุ่มอาชีพ นักร้อง ครู นักการเมือง) อัตลักษณ์
กลุ่มอายุ (ตัวอย่างกลุ่มอายุ ผู้สูงวัย วัยรุ่น วัยเด็ก) อัตลักษณ์เพศสภาพ  
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ความเป็นชาติ เป็นต้น 

 
เชิญขวัญ ภุชฌงค์ (2549) ได้เสนอการแบ่งประเภทของอัตลักษณ์ไว้ 5 ประเภท ดังนี้ 

1) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Individual Identity) บุคคลหนึ่ง ๆ จะมีหลายอัตลักษณ์ 
ซึ่งก็คือการมองตนเองในแง่มุมต่าง ๆ เช่น นางสาว บี มองตนเองว่าเป็นคนไทย 
เป็นผู้หญิง เป็นนักร้อง ซึ่งก็คืออัตลักษณ์ในแง่มุมต่าง ๆ ของ นางสาว บี นั่นเอง 
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2) อัตลักษณ์กลุ่ม (Collective Identity) เป็นการสร้างส านึกร่วมของกลุ่มต่าง ๆ ใน
สังคม ที่จะท าให้สมาชิกนั้นตระหนักถึงลักษณะร่วมของกลุ่ม และเข้าใจร่วมกัน
ว่า ‘พวกเรา’ แตกต่างจาก ‘พวกเขา’ อย่างไร 

3) อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) เป็นสิ่งที่จะสะท้อนให้ทั้งคนภายในและ
ภายนอกองค์กรรับรู้ถึงลักษณะหรือจุดเด่นขององค์กร ให้เป็นที่จดจ าของลูกค้า 

4) อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) เป็นผลผลิตที่สั่ งสมมาจากการใช้ 
วาทกรรม เช่น อัตลักษณ์ของผู้ชายต้องมีความผู้น า เข้มแข็ง ดูแลผู้อ่ืน  

5) อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) เป็นวัฒนธรรมของบุคคล ที่ได้รับ
อิทธิพลจากกลุ่มท่ีเข้าร่วมอยู่ เป็นสิ่งที่ควบคู่กันกับอัตลักษณ์ทางสังคม อาจกล่าว
ได้ว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนั้นก็คือวาทกรรมนั่นเอง 

 
 ส าหรับประเภทของอัตลักษณ์ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้การแบ่งประเภทของ ธีรยุทธ 
บุญมี (2547) และ ศิริพร ภักดีผาสุก (2561) ที่ประกอบไปด้วย 2 ประเภท คือ (1) อัตลักษณ์ส่วน
บุคคล (Personal Identity), และ (2) อัตลักษณ์กลุ่ม (Collective Identity) ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของวง BLACKPINK ที่ประกอบด้วยอัตลักษณ์ส่วนบุคคลจากสมาชิกทั้ง 4 คน และ 
อัตลักษณ์กลุ่มของวง โดยผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของอัตลักษณ์ส าหรับงานวิจัยนี้ออกเป็น 2 ประเภท 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้นี้ 
 

2.2.3.1 อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity)  
 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคลตามแนวคิดพ้ืนฐานของสาขาจิตวิทยาคือความต้องการ (Need) 
ประเภทต่าง ๆ ดังนั้นความต้องการที่จะแตกต่างจากผู้อ่ืน (Need to be Different) จึงเป็นเหตุผล
ที่ว่าท าไมแต่ละคนถึงมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2554) เช่น บุคลิกภาพ 
อุปนิสัย ทัศนคติ อากัปกิริยาต่าง ๆ สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์อัตลักษณ์ของวัยรุ่น
ชายผ่านพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ไทย พบว่า พ่ีโชนมักสวมใส่ชุดนัก
ฟุตบอล ฝึกซ้อมในช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน ซ่ึงสื่อความหมายความเป็นตัวตนของพ่ีโชนผ่านการแต่ง
กาย สามารถบ่งบอกอัตลักษณ์ของพ่ีโชนว่าเป็นคนชอบเล่นกีฬาฟุตบอล เอาใจใส่เรื่องสุขภาพร่างกาย 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และต้องการเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพ่ือนที่เข้าร่วมเล่นฟุตบอล รวมถึงการเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องอีกด้วย (พูลศักดิ์ อุดมโภชน์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์, 2557) 
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การสื่อสารของคนเรานอกจากจะแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดข้อมูลเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจกันแล้ว คนเรายังท าการสื่อสารโดยมีเป้าหมายที่จะบอกว่า ‘เราเป็นใคร’ เราเหมือนหรือต่างกับ
คนอ่ืนอย่างไร (De Fina, 2011) สอดคล้องกับผลการวิจัย พบว่า การสร้างอัตลักษณ์โดยการเล่นเบส 
บ่งบอกถึงอิทธิพลของเพลงร็อคที่มีต่อการเล่นเบสเป็นอย่างมาก ซึ่งเนื้อหาของเพลงนั้นมีความ
หลากหลาย มีแง่คิดดี ๆ ที่มีประโยชน์ รวมถึงสะท้อนแนวทางการใช้ชีวิต และยังเป็นความพยายาม
เลียนแบบนักร้องที่ตนเองชื่นชอบ (พูลศักดิ์ อุดมโภชน์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์ , 2557) ซึ่งสามารถ
แสดงออกให้ทั้งเราและผู้อ่ืนสังเกตเห็นได้ โดยที่อัตลักษณ์นั้นมีความหลากหลายและซับซ้อน มีการ
เปลี่ยนแปลงและแปรไปเรื่อย ๆ ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการน าเสนออัตลักษณ์ตามแต่สถานการณ์และ
บริบทใด (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2554)  

นอกจากนี้ปัจจัยด้านเวลาก็มีความส าคัญอย่างมากกับความรู้สึกต่อเนื่องของอัตลักษณ์ 
เนื่องจากมิติเวลาเป็นตัวหลอมรวมและบูรณาการการกระท าต่าง ๆ ของคนคนหนึ่งให้เชื่อมต่อกัน
อย่างมีความหมาย ผู้คนสามารถจัดการกับชีวิตของตนได้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และสัมพันธ์กับ
ล าดับเวลา (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2561) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รักชนก สมศักดิ์ และทิฆัมพร 
เอ่ียมเรไร (2559) ที่พบว่า การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยของอาหารไทยในรายการโทรทัศน์ 
ไม่ได้มีลักษณะเพียงหนึ่งเดียวหรือหยุดนิ่งตายตัว หากแต่มีลักษณะเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลง และมี
หลากหลายโฉม เช่น อัตลักษณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากในเรื่องการใช้อุปกรณ์ครัว การใช้ส่วนผสม
เครื่องปรุง และการจัดจานอาหาร ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
 

2.2.3.2 อัตลักษณ์กลุ่ม (Collective Identity) 
 

อัตลักษณ์กลุ่มเกิดจากสิ่งที่ก าหนดและเป็นตัวเชื่อมอัตลักษณ์ร่วมของบุคคลเข้ากับ
กลุ่ม โดยที่ พัฒนาการของอัตลักษณ์กลุ่มนั้นเกิดจากการก าหนดซึ่งกันและกันของแบบแผน  
ของบุคลิกภาพ และโครงสร้างทางสังคมของกลุ่ม เพ่ือเป้าหมายที่จะบอกว่าา ‘พวกเราเป็นใคร’ ซึ่ง 
อัตลักษณ์กลุ่มท าให้การท ากิจกรรมของกลุ่มสามารถเกิดขึ้นได้ เมื่ออยู่ในกลุ่มการแสดงบทบาทและ
การกระท าของสมาชิกจะต่างไปจากการแสดงอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ดังนั้นอัตลักษณ์กลุ่มจึงไม่ได้เกิด
จากผลรวมของอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของสมาชิก แต่เป็นลักษณะพิเศษที่มี ‘คุณภาพใหม่’ ในตัวเอง 
(ศิริพร ภักดีผาสุข, 2561) 

ในอีกมุมหนึ่งอัตลักษณ์กลุ่มอาจเปรียบได้กับกลุ่มวัฒนธรรมย่อย ดังงานวิจัยเรื่อง  
การสื่อสารกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมย่อยของนักเต้น Cover Dance ที่เสนอ
ผลการวิจัยว่า กลุ่มนักเต้น Cover Dance ประกอบสร้างอัตลักษณ์ของตนเองมาจากความชื่นชอบ
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วัฒนธรรม K-POP และเป็นการต่อต้านกระแสของวัฒนธรรมหลักที่มองว่าการชื่นชอบ K-POP คือ 
การคลั่งศิลปินเท่านั้น แต่กลุ่มนักเต้น Cover Dance กลับเลือกใช้ความชื่นชอบนี้ในการประกอบ
สร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาใหม่ (ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์, 2558) 

โครงสร้างทางสังคมมีอ านาจก าหนดอัตลักษณ์กลุ่มได้ ในขณะที่สมาชิกก็มีอ านาจใน
การต่อรองความหมายได้เช่นกัน (ก าจร หลุยยะพงศ์, 2562) ตัวอย่างเช่นงานวิจัยของ รักชนก สมศักดิ์ 
และทิฆัมพร เอ่ียมเรไร (2559) ที่พบว่า การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยของอาหารไทยผ่าน
รายการโทรทัศน์ มีการต่อรอง ปรับประยุกต์ ผสมผสาน ดัดแปลงในเรื่องรสชาติอาหารและการ
จัดเตรียมวัตถุดิบ 

เมื่อน าการประกอบสร้างอัตลักษณ์กลุ่มมาประสานกับอ านาจนั้น จึงจ าเป็นต้องค านึง
ว่าอัตลักษณ์นั้นใครเป็นผู้สร้าง หากอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่เราสร้างแตกต่างจากท่ีผู้อ่ืนสร้างให้ ผลลัพธ์
ของอัตลักษณ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไร ซึ่งการประกอบสร้างอัตลักษณ์ก็เป็นเหมือนกระบวนการผลิต
สิ่งของ ต้องมีทุน เช่น ทุนสังคม (เครือข่ายทางสังคม) ทุนวัฒนธรรม ฯลฯ (กาญจนา แก้วเทพ  และ
คณะ, 2554) สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาร์ลิศ ปาทาน (2554) ที่พบว่า การสื่อสารอัตลักษณ์และ
นาฏยศิลป์ในภาพยนตร์บอลลีวู้ดแนวนอกถิ่นอินเดีย มีทั้งอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ การกระท า 
และความเชื่อ ซึ่งมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมแบบสากลเข้า
ด้วยกัน ซึ่งกลุ่มผู้ชมวัย 40 ปีขึ้นไปไม่ชื่นชอบ เพราะมีความเป็นตะวันตกมากเกินไป ในขณะที่กลุ่ม
ผู้ชมในวัย 20-38 ปี มีความชื่นชอบ เพราะรู้สึกว่ามีความน่าสนใจ แต่ผู้ชมทั้ง 2 กลุ่มก็ยังมีความ
ต้องการชมภาพยนต์ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้สร้าง ผู้ซึ่งมีทุนและอ านาจ 

 
จากประเภทของอัตลักษณ์ที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า อัตลักษณ์ส่วนบุคคลมีความ

หลากหลาย และในขณะเดียวกันอัตลักษณ์กลุ่มกม็ีความหลากหลายเช่นกัน ซึ่งผู้คนที่หลากหลายนั้นมี
ทั้งอาจยอมรับ ต่อต้าน ต่อรอง ความหมายที่โครงสร้างกลุ่มทางสังคมก าหนดขึ้นมาได้ รวมถึงสามารถ
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ตนเองได้ ดังนั้น อัตลักษณ์จึงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว (ก าจร หลุยยะพงศ์, 2562) 

ดังที่ Goffman (1963) ได้นิยามว่าอัตลักษณ์ส่วนบุคคลนั้นมีความซ้อนทับกันกับอัตลักษณ์
กลุ่ม โดยที่อัตลักษณ์กลุ่มจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน นั่นคือ (1) ส่วนที่มาตรฐานของกลุ่มสังคมนั้น
เรียกร้องจากบุคคล ซึ่งบางคนที่ยังไม่ได้อยู่ในมาตรฐานก็จะพยายามสร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของตน 
จากการฝึกฝนท ากิจกรรมพิเศษที่ยากเย็นจนเป็นที่กล่าวขวัญและยอมรับในกลุ่มสังคมนั้น, และ (2) 
ส่วนที่เป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคนนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องผลการศึกษาของ พูลศักดิ์ อุดมโภชน์ และ
พิทักษ์ ศิริวงศ์ (2557) ที่พบว่า การสร้างอัตลักษณ์โดยการเล่นเบสนั้นมีเหตุผลเพ่ือต้องการรู้จักตนเอง
มากขึ้น และต้องการเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน ขณะเดียวกันจากการฝึกซ้อมเล่นเบสอย่างจริงจัง 
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ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพขึ้นมาอย่างชัดเจน จนท าให้มีความกล้าที่จะคิด  
กล้าที่จะท า และกล้าแสดงออก อีกท้ังยังมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน 
 
 

2.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์กับภาษา 
 

Joseph (2004, p. 13-14) ได้กล่าวไว้ว่า “ภาษากับอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่สุดท้ายแล้วแยกจาก
กันไม่ได้ ... เราทุกคนก็ล้วนแต่ข้องเก่ียวอยู่กับภาษาในกระบวนการที่เกิดข้ึนตลอดชีวิตในการประกอบ
สร้างความหมายว่าตัวเราเป็นใคร และคนอ่ืนที่เราได้พบ ได้อ่านหรือฟังอะไรจากเขานั้นเป็นใคร”  
จากค ากล่าวนี้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์กับภาษาได้อย่างดี เนื่องจากภาษา  
มีบทบาทส าคัญในการสื่อสารความหมายเกี่ยวกับตัวตน รวมถึงการบ่งชี้และจัดวางความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในสังคม ซ่ึงมีความข้องเก่ียวกับอัตลักษณ์โดยตรง (ศิริพร ภักดีผาสุข, 2561) 

อัตลักษณ์ไม่ได้เป็นภาพที่มีความต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่มาจากเหลี่ยมมุมที่
หลากหลายของความเป็นตัวตนมาถักทอความหมายมาร้อยรัดเป็นตนเอง เหมือนเอาใยแมงมุมมารัด
ตน (ก าจร หลุยยะพงศ์, 2562) โดยที่หัวใจส าคัญของการศึกษาคือภาษา ซึ่งเป็นช่องทางการถ่ายทอด
ระบบสัญลักษณ์และกฎร่วมของสังคม (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2561) เนื่องจากความหมายเกิดขึ้นได้
เพราะความแตกต่างระหว่างสัญญะต่าง ๆ ภายในโครงสร้าง โดยอาจพิจารณาได้จากความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์ (ศิริพร ภักดีผาสุข, 2561) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
2.2.4.1 ชื่อกับอัตลักษณ์  

 
ชื่อกับอัตลักษณ์ หมายถึง ชื่อเป็นสิ่งที่ใช้เรียกบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ อย่างเฉพาะเจาะจง 

เพ่ือจ าแนกแยกแยะความแตกต่างและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นกับผู้อื่น ซึ่งการตั้งชื่อเป็น
เหมือนการติดป้ายฉลากตราสินค้า ในฐานะป้ายก ากับเฉพาะตัวบุคคล โดยชื่อมีบทบาทในการ
แสดงอัตลักษณ์ 2 ส่วน ได้แก่ 

1) อัตลักษณ์ความเป็นฉัน คือ สร้างความเฉพาะเจาะจงหรือความโดดเด่นเฉพาะตัว
ให้กับเจ้าของชื่อ ท าให้ผู้อ่ืนในสังคมสามารถระบุหรือเรียกชื่อผู้นั้นได้อย่างเฉพาะเจาะจง 

2) อัตลักษณ์ความเป็นพวกเรา คือ บ่งบอกอัตลักษณ์กลุ่มทางสังคมที่เจ้าของชื่อมี
ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น เกิดร่วมวงศ์ตระกูลเดียวกัน มีภูมิล าเนาเดียวกัน มีสถานภาพทางสีงคมใกล้เคียงกัน 
ฯลฯ ซึ่งท าให้สามารถจ าแนกได้ว่าผู้นั้นสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับกลุ่มใดบ้างในสังคม 
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อีกทั้งชื่อยังสามารถท าหน้าที่เป็นดรรชนีบ่งชี้  (Index) อัตลักษณ์บางประการของ
คนเราได้ นั่นคือคนในแต่ละกลุ่มสังคมมักจะก าหนดการรับรู้ร่วมกันจากการตั้งชื่อเพ่ือสื่อถึงลักษณะ
บางอย่างร่วมกัน ที่จะบ่งบอกความเป็นสมาชิกกลุ่มหรืออัตลักษณ์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นดรรชนีบ่งชี้ 
อัตลักษณ์โดยอ้อม เช่น บุปผา น้ าหวาน ปุยฝ้าย เป็นกลุ่มชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับความอ่อนหวาน 
บริสุทธิ์ และมักจะเชื่อมโยงเป็นดรรชนีบ่งชี้อัตลักษณ์ความเป็นผู้หญิงโดยอ้อม นอกจากนี้ยังมีบางชื่อ
ที่เป็นดรรชนีบ่งชี้อัตลักษณ์โดยตรง เช่น กัลยา เทพี บังอร อรอนงค์ ซึ่งเป็นกลุ่มชื่อที่มีความหมายว่า
ผู้หญิงโดยตรง (ศิริพร ภักดีผาสุข, 2561) 
 

2.2.4.2 ระบบสรรพนามกับอัตลักษณ์ 
 

ระบบสรรพนามกับอัตลักษณ์ หมายถึง ค าที่ใช้แทนนามที่เป็นชื่อหรือข้อความที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นเพ่ือไม่ให้ซ้ า สามารถใช้แทนได้ทั้ง (1) ตัวผู้พูดเองหรือ ‘สรรพนามบุรุษที่ 1’, (2) แทน
ชื่อผู้ฟัง หรือ ‘สรรพนามบุรุษที่ 2’, และ (3) แทนคน สัตว์ สิ่งของที่พูดถึง หรือ ‘สรรพนามบุรุษที่ 3’  
โดยคุณลักษณะมีผลต่อการเลือกใช้สรรพนาม ได้แก่ เพศ อายุ และบทบาททางสังคม ซึ่งการใช ้
สรรพนามไม่ได้บ่งชี้ เพียงบทบาทในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ อ้างอิง แต่ยังบ่งบอกมิติทางสังคม  
บางประการของผู้นั้นด้วย ในการเลือกใช้ค าสรรพนามจึงต้องค านึงถึง 3 ประการ ดังนี้ 

1) คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศสภาพ อายุ บทบาททางสังคม เป็นต้น 
2) ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนา เช่น สถานภาพทางสังคม ความสนิทสนม เป็นต้น 
3) กาลเทศะและสถานการณ์ เช่น สถานการณ์ที่เป็นทางการ สถานการณ์ที่ไม่เป็น

ทางการ เป็นต้น ซึ่งเก่ียวข้องกับการเลือกใช้ภาษาให้สอดคล้องกับกาลเทศะที่เปลี่ยนไป 
 

2.2.4.3 วิธภาษากับอัตลักษณ์  
 

วิธภาษา (Language Variety) กับอัตลักษณ์ หมายถึง ภาษาชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะต่าง
จากชนิดอ่ืน ๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาวัยรุ่น ภาษาถิ่น ภาษาดนตรี ภาษากฎหมาย สอดคล้องกับ
งานวิจัยการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นวัยรุ่นในเนื้อเพลงไทยสากลค่ายกามิกาเซ่ (Kamikaze) ที่พบว่า 
วัยรุ่นมักชอบพูดจาในเชิงลักษณะเถียงหรือถามแบบยอกย้อน ประชด ประชัน ตัดพ้อ รวมถึงการ
แสดงออกทางพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือสื่อความหมายแทนค าพูด (ปริยทยา วงศ์ก าแหงหาญ , 2557) 
ซ่ึงผู้วิจัยได้จัดหมวดหมู่ของวิธภาษาไว้ 2 หมวดหมู่ ดังนี้ 
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1) การแปรของภาษา (Linguistic Variation) คือ ภาษาที่มีการเบี่ยงเบนไปจากรูป
แบบเดิม แต่ยังมีส่วนที่บ่งบอกได้ว่าเป็นสิ่งเดียวกันกับรูปแบบเดิม ตัวอย่างเช่น การออกเสียงค าว่า 
‘มหาวิทยาลัย’ เป็น ‘มหาลัย’ (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2542, น. 9-10)  

2) วัจนลีลาหรือลีลาภาษา (Style) คือ “วิถีการพูด หรือการที่ผู้พูดเลือกใช้รูปแปรของ
ภาษาเพ่ือสื่อความหมายในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม” (Coupland, 2007) โดยที่เราจะใช้วัจนลีลาที่
แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กาลเทศะ เรื่องที่พูด ความสัมพันธ์ทาง
สังคมระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง และทัศนคติของผู้พูด (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2542, น. 73-74) 
 

2.2.4.4 อุปลักษณ์กับอัตลักษณ์  
 
อุปลักษณ์กับอัตลักษณ์ หมายถึง การเปรียบเทียบลักษณะเด่นของสิ่งอ่ืนที่อยู่ต่าง 

แวดวงมาใช้อธิบายความหมายสิ่งนั้น เป็นการให้ความหมายใหม่แก่สิ่งที่ถูกเปรียบ โดยที่ความหมาย
ใหม่นั้นได้มาจากแบบเปรียบ ซึ่งมีการถ่ายโอนลักษณะเด่นและคุณค่าบางประการไปยังสิ่งที่ถูกเปรียบ 
เช่น พ่อแม่คือร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก ครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ปริยทยา วงศ์ก าแหงหาญ (2557) ที่พบว่า อัตลักษณ์ความเป็นวัยรุ่นในเนื้อเพลงไทยสากลค่าย 
กามิกาเซ่นั้น วัยรุ่นเป็นวัยที่ไม่ชอบพูดจาโดยตรงถึงสิ่งที่ตนเองก าลังคิดและรู้สึก มักใช้วิธีการพูดแบบ
เปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืนที่มีจุดร่วมเหมือนกันเพ่ือให้เห็นภาพ 

 
2.2.4.5 วาทกรรมกับอัตลักษณ์  

 
วาทกรรมกับอัตลักษณ์ หมายถึง รูปแบบของความคิด หรือกรอบความคิด เกี่ยวกับ

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งวาทกรรมมี 3 มิติ คือ (1) ตัวบท (Text), (2) วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม, และ (3) วิถี
ปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม โดยที่จะมีความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1) วาทกรรมในฐานะเครื่องมือประกอบสร้างชุดความคิดที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ คือ การ
ประกอบสร้างทางสังคมเกี่ยวกับความหมายหรือนิยามของตัวตนกลุ่มต่าง ๆ  ซึ่งจะสัมพันธ์กับ
อุดมการณ์บางอย่าง เช่น การนิยามผู้หญิงที่สวยสุขภาพดีจากสื่อโฆษณาสินค้าและบริการเพ่ือ 
ความงาม ว่าจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างผอมเพรียว กระชับ ได้สัดส่วน ดูอ่อนเยาว์ ผิวขาวกระจ่างใส 
หน้าอกใหญ ่(Phakdeephasook, 2009)  

อัตลักษณ์ที่ประกอบสร้างจากวาทกรรมส่วนใหญ่มักเกิดจากการก าหนดของผู้มีอ านาจ
ในสังคม เช่น กลุ่มนายทุนนักธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือสถาบันต่าง ๆ ซึ่งมักจะเป็นไปตาม
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อุดมการณ์ ค่านิยม ของกลุ่มผู้มีอ านาจ (ศิริพร ภักดีผาสุข, 2561) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
อิศราพร วิจิตร์ (2559) ที่พบว่า ภาครัฐก็มีบทบาทในการพยายามธ ารงรักษาอัตลักษณ์ความเป็น
บุรีรัมย์ ความเป็นขอมดั้งเดิมเอาไว้ ในขณะที่ภาคเอกชนมีการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ และต่อรอง  
อัตลักษณ์ความเป็นเมืองกีฬา ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้เงินทุนและอ านาจเข้ามาเกี่ยวข้อง และท้ายที่สุดทั้ง 2 
ภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมให้กับบุรีรัมย์ และสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง การศึกษา
ภาพลักษณ์ของกลุ่มศิลปินนักร้องเกาหลีใต้ผ่านสื่อใหม่และพฤติกรรมแฟนคลับ พบว่า ภาพลักษณ์ที่
น าเสนอผ่านเฟสบุ๊คถูกสร้างและก าหนดโดยบริษัทค่ายเพลงต้นสังกัด ในขณะที่ภาพลักษณ์ที่น าเสนอ
ผ่านทวิตเตอร์จะมีลักษณะของความเป็นตัวตนจริงของศิลปินนักร้อง ซึ่งมีผลต่อความชื่นชอบของแฟน
คลับ (จุติมาศ เกลี้ยงเกลา, 2556) 

2) วาทกรรมน าเสนอภาพตัวแทนบุคคลหรือคนกลุ่มต่าง ๆ คือ วาทกรรมมีบทบาทใน
การน าเสนอภาพตัวแทนคนกลุ่มต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้คนอ่ืนเกิดการรับรู้และเข้าใจต่อคน
กลุ่มนั้น ๆ (ศิริพร ภักดีผาสุข, 2561) ดังนั้นภาพตัวแทนคือกระบวนการที่มีส่วนท าให้เกิดอัตลักษณ์
ขึ้น (Woodward, 1997, p. 16) สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า จากการสร้างอัตลักษณ์บุรีรัมย์ร่วมกัน
ของภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้ชาวบุรีรัมย์เกิดความรู้สึกร่วมกันว่าเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นครอบครัว
เดียวกัน มีปราสาทพนมรุ้งท่ีสวยงามที่สุด และมีสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เป็นความภาคภูมิใจ เนื่องจาก
เมื่อรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น จ านวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น ยิ่งท าให้ชาวบุรีรัมย์รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็น
เมืองกีฬา บริโภคสินค้ากีฬามากขึ้น รวมถึงเลือกหยิบฉวยอัตลักษณ์บางอย่างมาใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ (อิศราพร วิจิตร์, 2559) 

นอกจากนี้การน าเสนอภาพตัวแทนยังต้องค านึงถึงการใช้ภาษาเพ่ือรักษาความ
เหนือกว่าของผู้ที่สามารถควบคุมการผลิตวาทกรรม (ศิริพร ภักดีผาสุข, 2561) โดยการเน้นสื่อสาร
ด้านบวกของ ‘พวกเรา’ และการลดทอดด้านลบของ ‘พวกเรา’ เพ่ือรักษาความเหนือกว่า ‘คนอ่ืน’ 
(van Dijk, 1998) สอดคล้องกับผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ท าให้เพลงป๊อบเกาหลี(เคป๊อบ)ได้รับความ
นิยมในประเทศไทย ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของเพลง K-POP ใน
ประเทศไทย คือ คุณภาพและความแปลกใหม่ของเนื้อหา ระบบการสร้างไอดอล และความโดดเด่น
ของศิลปิน (Rueangsa, 2014) 
 

จากความหมายของอัตลักษณ์ มุมมองเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ประเภทของอัตลักษณ์ และความ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์กับภาษา ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าตัวตนหรือ
ลักษณะเฉพาะที่คนเราแสดงออกมาในแต่ละสถานการณ์หรือบริบทนั้น ๆ เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบ
หนึ่งของอัตลักษณ์เท่านั้น มีทั้งอัตลักษณ์ที่ตัวเราเป็นผู้ก าหนดเอง และอัตลักษณ์ที่ผู้มีอ าอาจ
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ก าหนดให้ ซึ่งคนเราสามารถสร้างอัตลักษณ์ที่หลากหลายไปในทิศทางที่แตกต่างกันและสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เพราะแท้จริงแล้วอัตลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นการเชื่อมร้อยองค์ประกอบของ 
อัตลักษณ์ที่จะบอกว่า ‘เราเป็นใคร’ และ ‘พวกเราเป็นใคร’ 

 
จากปัญหาน าวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการทราบถึงลักษณะอัตลักษณ์ของวง BLACKPINK ที่ถ่ายทอด

ผ่านสื่อออนไลน์ โดยจะท าการศึกษาตัวตนที่สมาชิกแต่ละคนได้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ส่วนบุคคล  
ที่จะบอกว่า ‘เราเป็นใคร’ และอัตลักษณ์กลุ่มของวง BLACKPINK ที่จะบอกว่า ‘พวกเราเป็นใคร’  
จากการศึกษา 2 ส่วน คือ (1) อัตลักษณ์ที่มองเห็นได้จากภายนอก ได้แก่ การแต่งกาย, การแสดง 
สีหน้า และการแสดงท่าทาง, และ (2) อัตลักษณ์ที่สัมพันธ์กับภาษาที่ใช้ เพ่ือที่จะท าให้ทราบได้ถึง
ตัวตนและความรู้สึกนึกคิดภายใน ได้แก่ ชื่อ, ระบบสรรพนาม, วิธภาษา, อุปลักษณ์ และวาทกรรม  

ผู้วิจัยจะท าการศึกษาตามล าดับเวลาของการเผยแพร่บนสื่อออนไลน์นั้น ๆ เพ่ือที่จะได้ทราบ
ถึงการหลอมรวมและบูรณาการการกระท าต่าง ๆ และพัฒนาการของอัตลักษณ์ท่ีมีความเชื่อมต่อและ
ความรู้สึกต่อเนื่องของอัตลักษณ์ หลังจากนั้นจะท าการสรุปและอภิปรายผลอัตลักษณ์เป็น 2 ประเภท  
ได้แก่ (1) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล, และ (2) อัตลักษณ์กลุ่ม 
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2.3 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการเล่าเรื่อง (Storytelling) 

การเล่าเรื่อง (Storytelling) เป็นสิ่งที่คงอยู่กับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัย 
ทุกเผ่าพันธุ์และชนชาติมีวัฒนธรรมการเล่าเรื่องในหลายรูปแบบ (สรณัฐ ไตลังคะ, 2560) มนุษย์ใช้
การเล่าเรื่องเป็นช่องทางในการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก รวมถึง
ประสบการณ์ท่ีพบเจอจากคนผู้หนึ่งไปสู่อีกผู้หนึ่ง (อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์, 2558) ตั้งแต่การวาดภาพ
ในผนังถ้ า การเล่านิทาน การร้องเพลง จนถึงยุคที่มีการพัฒนาภาษาเขียน จึงมีการเล่าเรื่องเป็น
ตัวหนังสือในรูปแบบของวรรณกรรม รวมถึงการเล่าเรื่องด้วยรูปภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ์ตูน 
หนงัสือภาพ เป็นต้น  

เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นจนมาถึงยุคปัจจุบัน ผู้คนเริ่มนิยมเล่าเรื่องเป็น
ภาพเคลื่อนไหวมากขึ้น เช่น การเล่าเรื่องแบบดิจิทัล ซึ่งจะนิยมมากในแวดวงของการศึกษา  
และในการบอกเล่าประสบการณ์หรือชีวิตประจ าวันผ่านวีดีโอ โดย สรณัฐ ไตลังคะ (2560) กล่าวว่า 
“การเล่าเรื่องอยู่คู่กับประวัติศาสตร์มนุษยชาติ เพราะเรื่องเล่าเป็นทั้งความทรงจ าของเผ่าพันธุ์  
เป็นการส่งผ่านคุณค่า รวมทั้งเป็นการสร้างความบันเทิงและจินตนการ” 
  
 

2.3.1 ความหมายของการเล่าเรื่อง 
 

การเล่าเรื่อง (Storytelling) หมายถึง การบอกเล่าเรื่องราว ความรู้ ที่บุคคลสั่งสมมาจาก
ประสบการณ์การด าเนินชีวิต โดยอาจเป็นเรื่องราวที่ประทับใจ จากการศึกษา จากการท างาน หรือ
จากพรสวรรค์ที่ติดตัวมาให้บุคคลอ่ืนรับรู้ เพ่ือให้ผู้รับสารน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันของตน 
อีกท้ังการเล่าเรื่องจัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สัมผัสไม่ได้ ซึ่งสามารถถ่ายทอดได้หลากหลายรูปแบบ 
เช่น การเขียนเรื่องเล่า การเล่าเรื่องผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นต้น (เอกกนก พนาด ารง, 2558) 

การเล่าเรื่อง คือ เรื่องราวที่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ ได้แก่ การพูด การเขียน ข้อความ 
วรรณกรรม จิตกรรม ประติมากรรม เพลง ดนตรี รายการโทรทัศน์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ เป็นต้น  
รวมไปถึงเหตุการณ์เหล่านี้มีการเชื่อมโยงระหว่างตัวละครและการกระท าเข้าด้วยกันตลอดเรื่อง   
โดยสามารถใช้ค าว่า Storytelling หรือ Narrative ก็ได้  (Abrams,  2001)   ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย พบว่า การเล่าเรื่องในภาพยนต์เรื่อง LES MISERABLES มีรูปแบบการเล่าเรื่องที่ใช้บท
เพลงเป็นสิ่งที่ช่วยในการแสดงความรู้สึก และลักษณะของบทเพลงก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าตัวละครมี
ลักษณะขัดขืนต่ออ านาจหรือการที่ต้องต่อสู้ และมายาคติที่แฝงอยู่ภายในภาพยนตร์ เป็นกลวิธีทาง
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อุดมการณ์ ที่มีรูปแบบของการผสมผสานความจริงกับจินตนาการเข้าด้วยกัน โดยการผูกโยงเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นจริงกับโลกของสัญลักษณ์เข้าไว้ (ภัทริยา วิริยะศิริวัฒนะ, 2558) 

อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (2558) ได้ให้ความหมายของการเล่าเรื่องไว้ว่า เป็นเรื่องราว หรือ
เนื้อหาสาร ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์  ความคิด หรือจินตนาการของบุคคล แล้ว  
ถูกน ามาถ่ายทอดหรือเผยแพร่ผ่านช่องทางและวิธีการต่าง ๆ เช่น การพูด การเขียน โดยมักแฝง
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ผู้เล่าต้องการจะถ่ายทอดไปสู่ผู้รับสาร สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ พบว่า กลวิธี
การเล่าเรื่องเพ่ือให้น่าสนใจ ชวนติดตามนั้น เรื่องราวมักจะเป็นไปตามภาวะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด
ของตัวละคร หรือประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิต เน้นการสื่อสารที่อ้อมค้อมแฝงไปด้วยความหมาย 
(สุวิมล วงศ์รัก, 2547)  

แนวคิดการเล่าเรื่องนั้นเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เนื้อหาของสื่ออย่างยิ่ง เนื่องจาก
ครอบคลุมประเภทของเนื้อหาสื่อได้อย่างกว้างขวาง เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา เพลง ข่าว งานเขียน 
เป็นต้น โดยทั่วไปเนื้อหาส่วนใหญ่ของสื่อมักจะบอกเล่าเรื่องราวที่ค่อนข้างมีแบบแผนแน่นอน และ
คาดเดาตอนจบได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2543, น. 323-324) ซึ่งการเล่าเรื่องนั้นมีวิธีการท างานใน 2 
วิธี ได้แก่ (1) ด้วยการเชื่อมโยงการกระท าหรือเหตุการณ์เข้าด้วยกันตามล าดับเหตุการณ์ หรือตาม
หลักเหตุผล, และ (2) ด้วยการจัดหาองค์ประกอบที่เกี่ยวกับตัวบุคคล (ตัวละคร) และสถานที่ (ฉาก)  
ที่มีลักษณะแน่นอนและให้ผู้รับสารจดจ าได้ง่าย (สิวินีย์ ไชยพงษ์, 2554) 

 
จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ว่า การเล่าเรื่องนั้นเป็นแนวคิดที่ส าคัญของการสื่อสาร 

เนื่องจากการเล่าเรื่องเป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยงกัน อาจด้วยประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม หรือตัวละคร ผ่านศิลปะการเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีเหตุผลดึงดูดได้มากที่สุด
รูปแบบหนึ่ง 

 
 

2.3.2 หน้าที่ของการเล่าเรื่อง 
 

การเล่าเรื่องนั้นมีหน้าที่หลักเพ่ือช่วยให้ผู้รับสารสามารถสร้างความหมายด้วยการ
ปะติดปะต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทีละส่วนให้รวมเป็นเรื่องเดียวกันจนเข้าใจได้ ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้กับ
การต่อรูป Jigsaw ที่เมื่อต่อครบทุกชิ้นส่วนอย่างถูกต้องก็จะปรากฏรูปที่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นรูป
อะไร (สิวินีย์ ไชยพงษ์, 2554) ซึ่งการเล่าเรื่องจากสื่อต่าง ๆ ล้วนใช้หลักการนี้ในการเล่าเรื่องเพ่ือคง
ความน่าสนใจจากผู้รับสารที่จะค่อย ๆ ท าความเข้าใจเรื่องราวได้ด้วยตนเอง จึงท าให้การเล่าเรื่องเป็น
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ที่นิยมไปในทุกวงการ โดย อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ และคณะ (2542) ได้ระบุหน้าที่ของกระบวนการเล่า
เรื่อง ไว้ดังนี้ 

 
2.3.2.1 ถ่ายทอดจินตนาการ 

 
การเล่าเรื่องท าหน้าที่ถ่ายทอดจินตนาการ และความสนุกเพลิดเพลิน ซึ่งมีส่วนช่วยใน

การผ่อนคลายความตึงเครียดให้แก่ผู้คนในสังคม เช่น การเล่าเรื่องในนวนิยาย นิทาน รวมถึงเรื่องสั้น
ต่าง ๆ สอดคล้องกับผลการวิจัย ที่พบว่า คลิปวีดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นสังคมบนสื่อออนไลน์  
มีการเล่าเรื่องผ่านเรื่องจริงและเรื่องแต่ง โดยเรื่องแต่งจะมาจากแรงบัลดาลใจจากเรื่องจริง และเรื่อง
แต่งจากจินตนาการ (นิพัทธา อินทรักษา, 2560) 

 
2.3.2.2 ค้นหา เปิดเผย และน าเสนอเหตุการณ์ 

 
การเล่าเรื่องท าหน้าที่ค้นหา เปิดเผย รวมถึงน าเสนอเหตุการณ์ เรื่องราวประสบการณ์ 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ข้อมลูข่าวสาร หรือเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งในปัจจุบัน และในทางประวัติศาสตร์
ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน เช่น เรื่องเล่าเก่ียวกับการค้นคว้าใหม่ ๆ เรื่องเล่าจากการผจญภัย 

 
2.3.2.3 โน้มน้าวใจ 

 
การเล่าเรื่องท าหน้าที่ในการโน้มน้าวใจและจรรโลงจิตใจ โดยเรื่องเล่าต่าง ๆ มักแฝง

คติสอนใจที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตได้ เช่น เรื่อง เล่าเชิงชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ 
 

2.3.2.4 ชี้แจงข้อเท็จจริง 
 

การเล่าเรื่องท าหน้าที่ในการชี้แจง หรือบอกกล่าวข้อเท็จจริง บ่อยครั้งที่ในสังคมเกิด
ความขัดแย้งกันทางความคิด หรือความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคล หรือในระดับมวลชน  
การเขียนเล่าเรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจง น าเสนอความคิดเห็น เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน 
เช่น บันทึก รายงาน จดหมายร้องทุกข์ ขออุธรณ์ รวมถึงประกาศและแถลงการณ์ต่าง ๆ 
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2.3.2.5 การศึกษา 
 

การเล่าเรื่องท าหน้าที่ในการให้การศึกษา อบรม ในกระบวนการเรียนการสอนทุก
ระดับ มีการประยุกต์ใช้เรื่องเล่าเพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากร เช่น เรื่อง
เล่าจากกรณีศึกษาต่าง ๆ  เรื่องเล่าเกี่ยวกับการจัดการความรู้ สอดคล้องกับผลวิจัยเรื่อง รูปแบบการ
พัฒนามรดกดิจิทัลด้วยกระบวนการเล่าเรื่องดิจิทัลแบบสืบสอบอย่างมีวิจารณญาณบนเว็บ 3.0 เพ่ือ
ส่งเสริมการรู้ดิจิทัลของนิสิตนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ปริญญาบัณฑิต พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสร้างผลงานเรื่องเล่ามรดกดิจิทัลอยู่ในระดับดีข้ึนไปทุกคน (สิริวัจนา แก้วผนึก, 2554) 

 
 

2.3.3 เครื่องมือในการเล่าเรื่อง 
 

เบนเน็ตต์ ไท (2560) ยังมีความเห็นว่าการเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือของนักโน้มน้าวที่จะสามารถ
เปลี่ยนชุดความคิด (Mindset) ของผู้รับสารได้ ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคในการเล่าเรื่องนอกจากชุดทักษะ 
(Skillset)  ของผู้ โน้มน้ าวแล้ว  ยั ง ได้ เสนอชุด เครื่ องมือ (Toolset)  ที่ จะช่วยสร้างสรรค์ ให้ 
การเล่าเรื่องมีประสิทธิภาพ ท าให้เรื่องราวที่เล่ามีชีวิตชีวา ดึงดูด ทรงพลัง และน่าจดจ า ซึ่งประกอบ  
ไปด้วย 3 ชุดเครื่องมือ ได้แก่ (1) 2C ท าให้เรื่องดึงดูด, (2) 2D ที่ท าให้เรื่องทรงพลัง, และ (3) 2M  
ทีท่ าให้เรื่องน่าจดจ า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
2.3.3.1 2C ที่ท าให้เรื่องดึงดูด 
 
1) Curiosity ความสงสัย หมายถึง ในการเล่าเรื่องนั้นสามารถใช้ความสงสัยมาเพ่ิม

พลังให้กับเรื่องที่จะเล่าได้ เนื่องจากเรื่องเล่าที่ดีจะสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้รับสารด้วยความสงสัย 
ผ่านการสร้างค าถามในใจของผู้รับสาร ซึ่งความสงสัยจะช่วยสร้างอารมณ์ร่วมและการค้นหาค าตอบ 
ตลอดจนสร้างความพึงพอใจหลังจากคลายข้อสงสัย และความพึงพอใจนั้นสามารถสร้างอิทธิพลได้  
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การเล่าเรื่องของภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดนิยมในบริบทสากล ของ  
ปิยะฉัตร วัฒนพานิช (2558) ที่พบว่า ภาพยนตร์แอนิเมชั่นตัวอย่างของ Frozen แตกต่างจาก
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นตัวอย่างเรื่องอ่ืน โดยปิดบังตัวละครส าคัญ  (Characters) ที่เป็นต้นเหตุของ
เรื่องราวและแก่นเรื่อง (Theme) ที่แท้จริง ซึ่งใช้กลวิธีการเล่าเรื่องที่ปิดบังเนื้อหาที่แท้จริงเพ่ือสร้าง
ความประหลาดใจให้กับผู้รับสาร 
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2) Character ตัวละคร หมายถึง เรื่องเล่าที่ดีต้องมีตัวละครที่น่าสนใจ เนื่องจากตัว
ละครเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้รับสารเชื่อมต่อกับเรื่องได้อย่างแนบแน่นที่สุด ซึ่งจากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า
กลุ่มผู้รับสารสามารถแบ่งตามการเรียนรู้ได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) คนที่เรียนรู้จากการดูหรือจากภาพ 
(Visual), (2) คนที่เรียนรู้จากการฟังหรือจากเสียง (Audible), (3) คนที่เรียนรู้จากการลงมือท าหรือ
จากการเคลื่อนไหว (Kinesthetic) ซึ่งสรุปได้ว่าการสร้างตัวละครที่ดีนั้นจ าเป็นต้องมี 3 สิ่งด้วยกัน 
ได้แก่ 

(1) ตัวละครต้องถูกเห็น คือ คนที่เรียนรู้จากการดูจะจ าสิ่งที่พวกเขาเห็นได้ 
ดังนั้นการท าให้เขาเห็นภาพตัวละครจึงเป็นเรื่องส าคัญ โดยอาจจะใช้วิธีการ
บรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับตัวละคร เพ่ือให้ผู้รับสารนึกภาพตัวละครนั้นในใจได ้

(2) ตัวละครต้องถูกรับฟัง คือ การที่ตัวละครจะมีชีวิตและเชื่อมโยงกับผู้รับสาร
ได้นั้น ตัวละครจะต้องถูกรับฟัง อาจใช้วิธีการบรรยายหรือเล่าซ้ าด้วยผู้เล่า
เอง ท าให้ตัวละครมีบทบาทท่ีน้อยลงไป 

(3) ตัวละครต้องถูกเข้าใจ คือ การเข้าใจเชื่อมโยงกับตัวละคร โดยอาจใช้วิธีการ
บรรยายสั้น ๆ ตอนแนะน าตัวละคร หรือการใช้บทสนทนา 

 
2.3.3.2 2D ที่ท าให้เรื่องทรงพลัง 
 
1) Dialogue บทสนทนา หมายถึง บทสนทนาท าให้เรื่องทรงพลัง เพราะบทสนทนา

ท าให้เรื่องมีสภาวะเป็นปัจจุบัน ท าให้เรื่องเป็นธรรมชาติ ช่วยสร้างแรงกระทบให้กับประโยคส าคัญ 
และช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจตัวละครได้มากขึ้น ซึ่งบทสนทนามี 3 ประเภท ใช้ตัวย่อว่า CIA ได้แก่ 

(1) C = Character Dialogue (บทสนทนาของตัวละคร) เป็นวิธีที่ชัดเจนที่สุด
ในการเพ่ิมบทสนทนาเข้าไปในเรื่อง เป็นการช่วยให้ตัวละครได้พูดสิ่งต่าง ๆ 
เอง ให้ผู้รับสารได้เชื่อมโยงกับตัวละครอย่างใกล้ชิด 

(2) I = Inner Dialogue (บทสนทนาภายในใจ) เป็นบทสนทนาที่ไม่ค่อยถูก
น ามาใช้ แต่มีประสิทธิภาพมาก เพราะสามารถสะท้อนเสียงในใจ เสียง
ความคิดของตัวละคร เป็นการพาผู้รับสารเข้าไปดูในความคิดของตัวละคร 

(3) A = Audience Dialogue (บทสนทนาของผู้รับสาร) เกิดขึ้นเมื่อผู้เล่าเข้า
ไปในความคิดของผู้รับสาร และเปลี่ยนมันให้เป็นบทสนทนา นั่นหมายถึง
หากผู้เล่าสามารถสกัดเอาความคิดของผู้รับสารออกมาและใส่เข้าไปในบท
สนทนาได้ จะสามารถตรงเข้าถึงใจผู้รับสารให้ด าดิ่งลึกลงไป ช่วยเพ่ิมความ
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เข้าใจและบริบทให้กับเรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล วงศ์รัก 
(2547) พ่ีพบว่า ผู้รับสารจะเข้าใจการเล่าเรื่องได้จากการตีความบริบท
แวดล้อมทั้งหมดที่ปรากฏในแต่ละองค์ประกอบของการเล่าเรื่อง 

2) Details รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดท าให้เรื่องเล่ามีชีวิต และท าให้ผู้รับสาร
สามารถนึกภาพในใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ใช้ตัวย่อว่า LAT ได้แก่ 

(1) L = Location (สถานที่) การเล่าเรื่องท่ีใส่ชื่อสถานที่เข้าไปด้วยจะช่วยสร้าง
ภาพในใจผู้รับสาร และท าให้เรื่องเล่านั้นมีชีวิตขึ้นมา และตามผลการวิจัย
ของ อาร์ลิศ ปาทาน (2554) ที่ได้เสนอว่า ฉากหรือสถานที่มีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันกับตัวละครในการบอกความหมายบางอย่างที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิดหรือการกระท าของตัวละครในสถานที่นั้น ๆ ได้ 

(2) A = Amount (ปริมาณ) หากเรื่องที่จะเล่าเกี่ยวข้องกับปริมาณ จ าเป็นที่
จะต้องให้รายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นน้ าหนัก ขนาด หรือรูปทรง เพ่ือเป็นการ
มอบภาพที่ชัดเจนให้กับผู้รับสาร 

(3) T = Time (เวลา) การเพ่ิมองค์ประกอบด้านเวลาเข้าไปไม่ได้ท าให้เรื่องที่
เล่าแย่ลง แต่กลับท าให้สนุกขึ้น เช่น ในเรื่องของเมล ฟิชเชอร์ดีโอ ได้สร้าง
สถิติโลกด้วยการอยู่ในน้ ายาวนาน 55 ชั่วโมง 37 นาที 11 วินาที ซึ่งตัวเลข
เหล่านี้ท าให้สถิติฟังดูน่าประทับใจ 

 
2.3.3.3 2M ที่ท าให้เรื่องน่าจดจ า 
 
1) Movement การเคลื่อนไหว หมายถึง การเคลื่อนไหวในการเล่าเรื่องเป็นเทคนิค

ชั้นสูง หากท าได้ถูกต้องก็ท าให้เรื่องราวน่าจดจ า ซึ่งผู้เล่าต้องมีสมาธิและผ่านการฝึกฝนอย่างมาก 
เพ่ือให้การเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติ ไม่มากหรือน้อยไป และสามารถควบคุมได้ โดยอาจจะแบ่งได้ 4 
แบบ ดังนี้ 

(1) ท่าทาง คือ การขยับมือ ควรมีการเคลื่อนไหวมือแบบง่าย ๆ เป็นธรรมชาติ 
โดยการชี้นิ้วอาจเป็นการเริ่มต้นใช้ท่าทางที่ดี หรือหากต้องการสร้างอารมณ์
ขันก็อาจจะใช้การเคลื่อนไหวหรือท่าทางท่ีเกินจริงได้ 

(2) สีหน้า คือ การขยับใบหน้า หรือการใช้สีหน้าพูดออกไปโดยไม่ต้องใช้เสียง
แม้แต่นิดเดียว โดยสามารถแสดงความตื่นเต้น ความตกใจ ความโศกเศร้า 
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ความกังวล ความร าคาญ ความคาดหวัง และอารมณ์อีกมากมายได้ด้วยการ
แสดงสีหน้า ซึ่งมักจะใช้ร่วมกับบทสนทนาระหว่างตัวละคร 

(3) อิริยาบถ คือ การขยับร่างกาย เป็นอีกสิ่งที่สามารถพูดแทนได้ แต่มีข้อพึง
ระวังคือต้องท าให้น้อยเข้าไว้ ซึ่งภาษาร่างกายจะใช้ได้ดีที่สุดเมื่อมีการ
ควบคุมท่ีด ี

(4) การเคลื่อนไหว คือ การเคลื่อนที่ ประกอบด้วยการเดินไปรอบ ๆ เปลี่ยน
สถานที่ สร้างการเคลื่อนไหวขึ้นมา ซึ่งต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็น
ธรรมชาติ หากเป็นการพูดกันตัวต่อตัวก็ไม่จ าเป็นต้องมีการเคลื่อนไหว
ที่มากนัก 

2) Metaphor การอุปมา หมายถึง การเปรียบเทียบ 2 สิ่ง หรือความคิด 2 แบบที่ 
มีบางสิ่งคล้ายกัน การอุปมาถูกใช้เปรียบเทียบสิ่งที่รู้ กับสิ่งที่ไม่รู้ ในแง่ของเทคนิคอาจจะนึกถึงทั้ง
สัญลักษณ์ การอุปมา และการเปรียบเทียบคู่ขนานก็ได้ 

 
จากหน้าที่ของการเล่าเรื่อง และเครื่องมือในการเล่าเรื่องที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า 

หน้าที่ของกระบวนการเล่าเรื่องนั้นเพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจเรื่องราวที่ต้องการเล่าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
มีเทคนิคและกลวิธีในการเล่าเรื่องมากมายที่จะช่วยให้การสร้างสรรค์เรื่องเล่านั้นให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และยังสามารถบ่งบอกถึงขอบเขตและตัวตนของผู้เล่าได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น งานวิจัยเรื่อง  
การวิเคราะห์การเล่าเรื่องในข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน พบว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้การเล่า
เรื่องแบบเสมือนด าเนินอยู่จริงมากกว่าสรุปความ ในลักษณะเร้าความสนใจผู้อ่าน ให้สีสันบรรยากาศ
ของเหตุการณ์ ล าดับเหตุการณ์ที่เล่า ใช้กลวิธีแบบขยายความ ใส่สีสันเหมือนเวลาเล่านิทาน ซึ่งเป็น
กรอบในการก าหนดการเล่าเรื่องของผู้สื่อข่าวในรูปแบบไทยรัฐ (อมรรัตน์ เรืองสกุล, 2541) 

 
 

2.3.4 การเล่าเรื่องแบบดิจิทัล (Digital Storytelling) 
 

การเล่าเรื่องแบบดิจิทัล (Digital Storytelling) เป็นการสร้างสรรค์เรื่องราวที่จะบอกเล่า 
แลกเปลี่ยน แบ่งปัน และรักษาให้คงอยู่ ด้วยสื่อดิจิทัล (Digital Media) เช่น ภาพนิ่ง เสียง คลิปวีดีโอ
ประกอบกับเสียงบรรยายของผู้สร้างเรื่องราว โดยเรื่องราวที่สร้างขึ้นนั้นจะต้องมีองค์ประกอบของ
ความรู้สึกนึกคิด (Emotional Component) ของผู้เล่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย (เนาวนิตย์ สงคราม, 
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2554) การเล่าเรื่องแบบดิจิทัลเกิดจากการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการ
เล่าเรื่องได้อย่างเหมาะสม เพ่ือลดข้อจ ากัดของการเล่าเรื่องแบบดั้งเดิม (Ohler, 2008)  

Mac Leod (2005, อ้างถึงใน หทัยรัตน์ เติมใจ, 2552) ได้กล่าวว่า พลังของการเล่าเรื่องแบบ
ดิจิทัลเกิดจากการประสานกันของภาพ ดนตรี การเล่าเรื่อง และน้ าเสียง อีกทั้งยังมีมิติของตัวละคร 
สถานการณ์ และการสร้างความเข้าใจ ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบดิจิทัลท าให้เกิดสภาพและโอกาสที่
เหมาะส าหรับการปรับเปลี่ยน ผสมผสาน และเชื่อมโยงกับเรื่องอ่ืน ๆ ในกระบวนการเชิงโต้ตอบ  
เป็นการเพ่ิมศักยภาพของการเล่าเรื่อง  

การเลาเรื่องแบบดิจิทัลเกิดจากการใช้ความสามารถของสื่อดิจิทัลหลากหลายรูปแบบเข้ามา
ประกอบกัน เพ่ือน าเสนอเรื่องราวที่มีความเฉพาะ ในมุมมองความคิดของผู้เล่าผ่านการน าเสนอ
เนื้อหาหรือจัดเก็บในรูปแบบของสื่อดิจิทัล (สิริวัจนา แก้วผนึก, 2554) ซ่ึงต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงเนื้อหาที่น าเสนอ 

ลักษณะเฉพาะของการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลที่เห็นได้ชัดเจน คือ รูปแบบในการน าเสนอ และ
รูปแบบในการจัดเก็บ ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลทั้งการน าเสนอและการจัดเก็บ ซึ่งการเล่าเรื่องนั้นอาจ
เป็นได้ทั้งเรื่องจริง หรือเรื่องราวที่แต่งขึ้น แต่สิ่งที่จะสามารถบ่งบอกถึงลักษณะของการเล่าเรื่องแบบ
ดิจิทัลนั้นต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2  ลักษณะของการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล 
 

ลักษณะ ค าอธิบาย 
การบรรยาย ผู้เล่าเรื่องต้องเป็นผู้บรรยายเอง โดยน้ าเสียงที่ใช้ต้องสื่อให้เห็นถึงอารมณ์และ

ความรู้สึก 
สื่อดิจิทัล 
(Digital Media) 

ควรใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อความที่หาได้จากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งการ
สร้างสรรค์ขึ้นเองและน าเสนในรูปแบบทางดิจิทัล  

ลักษณะของการน าเสนอ มิใช่รูปแบบของการน ามาเล่าซ้ า (Retelling) หรือรายงานเพียงข้อมูลข้อเท็จจริง
เท่านั้น แต่ต้องมีการน าเสนอที่แสดงถึงอารมณ์ และการวิเคราะห์จากมุมมอง
ตนเอง 

เนื้อหา เนื้อหาต้องสร้างความท้าทายให้ผู้รับสารติดตาม และรู้สึกมีส่วนร่วม หรือเข้าใจผู้
น าเสนอ อาจใช้การอุปมาอุปไมย 

การน าเสนอประสบการณ ์ การเล่าเรื่องแบบดิจิทัลที่ดีต้องมีการบอกบทเรียนที่ผู้เล่าได้รับ เพื่อแสดงให้ผู้รับ
สารเห็นถึงเรื่องเล่าที่มีความหมายและมีคุณค่า 

 
แหล่งที่มา:  เนาวนิตย์ สงคราม, 2554, น. 43. 
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การเล่าเรื่องแบบดิจิทัลนั้นมีหลายประเภท โดย Robin (2006) ได้เสนอการแบ่งประเภทของ
การเล่าเรื่องว่า สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1) การเล่าเรื่องราวส่วนบุคคล (Personal Narratives) เป็นการบอกเล่าเรื่องราว 
ถ่ายทอดเรื่องราวในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเล่าเรื่องประเภทนี้มีประโยชน์
ในแง่ของการศึกษาประวัติหรือภูมิหลังของคนที่มีความหลากหลาย สามารถ
น ามาใช้เป็นประเด็นในการอภิปรายโต้แย้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนได้ 
ตัวอย่างเช่น เรื่องราวที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสร้าง
เรื่องราวและแบ่งปันให้ผู้อ่ืนได้ในวงกว้าง เป็นการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อีกทั้งยัง
แฝงไปด้วยแง่คิดที่ดีในการปรับใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิต และ
สามารถลดความขัดแย้งของปัญหาภายในครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย 

2) เรื่องราวเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ (Historical Documentaries) เป็นการบอก
เล่าหรือตรวจสอบเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีต ท าให้เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพ่ืออธิบายเรื่องราวบางอย่างได้ 
โดยการเพ่ิมบริบทต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ที่มาของการเล่าเรื่อง
ประเภทนี้เกิดจากการถ่ายทอดเรื่องเล่า โดยการเพ่ิมเนื้อหาและบริบทของ
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเข้าไป 

3) เรื่องราวที่ให้ความรู้หรือน าเสนอมุมมอง การชี้แนะต่าง ๆ (Stories Designed 
to Inform or Instruct The Viewer) เป็นการน าเสนอทักษะ ความรู้ การฝึก
ปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และการเสนอแง่คิดมุมมองของผู้เล่า อาจรวมไปถึงการ
เล่าเรื่องที่ให้ความรู้ทางวิชาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ความรู้เรื่องเทคโนโลยี 
หรือสื่อการสอนต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมความรู้หรือท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 
ในบางครั้งอาจสามารถประยุกต์หรือผสมผสานการเล่าเรื่องทั้ง 3 ประเภทเข้าด้วยกันได้ เช่น 

การเล่าเรื่องอัตชีวประวัติของบุคคลส าคัญ ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวส่วนบุคคลที่น ามาถ่ายทอดผ่านการ
เล่าเรื่องประเภทเรื่องราวเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ รวมถึงยังสามารถสอดแทรกเรื่องราวที่ให้ความรู้
หรือน าเสนอมุมมองของผู้เล่าเข้าไปได้ด้วย ดังนั้นผู้สร้างควรก าหนดวัตถุประสงค์และประเภทของการ
เล่าเรื่องให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการเกิดความสับสนที่อาจเกิดขึ้น และยังสามารถท าให้เข้าใจถึงแก่นแท้ 
ความต้องการในการเล่าเรื่องได้ตรงประเด็น (สิริวัจนา แก้วผนึก, 2554) 
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เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ต้องการที่จะศึกษาการเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์ จึงจ าเป็นต้องศึกษา
การเล่าเรื่องแบบดิจิทัล เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล อันจะน ามาซึ่งผลการวิจัยที่ชัดเจนและมี
คุณภาพอย่างสูงสุด 
 
 

2.3.5 องค์ประกอบของการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล 
 

องค์ประกอบของการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลนั้นมีผู้เสนอไว้หลายรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความ
ใกล้เคียงกัน อาจมีรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างกันบ้าง ดังนี้ 

 
Lambert (2007) ได้เสนอองค์ประกอบการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) การก าหนดมุมมองการเล่าเรื่อง (A Point of View) คือ มุมมองที่แตกต่างกัน  
ซึ่งท าให้การเล่าเรื่องดูน่าสนใจ ประกอบด้วย 3 มุมมอง ได้แก่ (1) มุมมองบุรุษที่ 
1 เป็นการเล่าเรื่องผ่านมุมมองความคิดของตัวเอกของเรื่อง, (2) มุมมองบุรุษที่ 2 
เป็นการเล่าเรื่องผ่านมุมมองความคิดของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวละครเอก, และ (3) 
มุมมองบุรุษที่ 3 เป็นการเล่าเรื่องจากผู้ที่อยู่นอกเหตุการณ์ แต่เป็นผู้รู้เรื่องราว
ทั้งหมด สามารถเข้าถึงความคิดของตัวละครได้ 

2) ค าถามส าคัญของเรื่อง (Dramatic Question) คือ การเปิดประเด็นด้วยค าถาม
ตั้งแต่ต้นเรื่อง เพ่ือสร้างความน่าติดตามให้กับผู้รับสารได้ค้นหาค าตอบ ซึ่งเป็น
ส่วนส าคัญที่จะท าให้การเล่าเรื่องแบบดิจิทัลมีความน่าสนใจ 

3) เนื้อหาที่สื่อถึงอารมณ์ (Emotional Content) คือ การเชื่อมต่ออารมณ์ของเรื่อง
กับเนื้อหา ซึ่งจะท าให้ผู้รับสารเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเรื่องราวได้ 

4) เสียงบรรยาย (The Gift of Your Voice) คือ การใช้เสียงสูงต่ า หรือคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ของเสียง ซึ่งจะสามารถสื่อความหมายได้ตามท่ีผู้สร้างก าหนด 

5) ดนตรีประกอบ (Power of Soundtrack) คือ เสียงดนตรีประกอบ ซึ่งเป็นส่วนที่
ส าคัญ ท าให้การด าเนินเรื่องน่าสนใจยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้ความเงียบก็สามารถ
สร้างพลังให้เรื่องราวได้เช่นกัน 

6) การเลือกใช้ ภาพประกอบอย่างเหมาะสม (Economy of Detail) คือ การใช้
ภาพประกอบคลิปนั้น ๆ เพ่ือให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างเหมาะสมทั้ง
คุณภาพและปริมาณ 
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7) จังหวะ อารมณ์ (Pacing) คือ การมีน้ าเสียงที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยดึงดูดความ
สนใจได้อย่างดี ท าให้ไม่น่าเบื่อ 

 
 หลังจากนั้น Lambert (2010) ได้ปรับปรุง 7 องค์ประกอบของการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล 
โดยการพิจารณาถึงความรู้สึกร่วมของผู้รับสารเข้ามาด้วย รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
เครือข่ายทางสังคมที่ท าให้เกิดพ้ืนที่ ในการแลกเปลี่ยนและน าเสนอได้อย่างไร้ข้อจ ากัดมากยิ่งขึ้น  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ก าหนดมุมมองการเล่าเรื่องด้วยตัวคุณเอง (Owning Your Insights) คือ  
การก าหนดความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องราวที่ต้องการน าเสนอ จากการค้นหาข้อมูล
ด้วยความอยากรู้อยากเห็น มีความสนใจในเรื่องที่ต้องการเล่า โดยอาจเกิดการตั้ง
ค าถามว่าต้องการเล่าเรื่องอะไร มีความหมายอย่างไร ซึ่งผู้เล่าจะต้องท าความ
เข้าใจเรื่องราวนั้นอย่างลึกซึ้ง  

2) ก าหนดอารมณ์เรื่องเล่า (Owning Your Emotion) คือ ก าหนดลักษณะอารมณ์
ที่ต้องการให้ผู้รับสารมีอารมณ์ร่วมในเรื่องราวที่น าเสนอ อาจเริ่มต้นด้วยการตั้ง
ค าถามว่าอยากให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกอย่างไร และจะใช้การเชื่อมต่ออารมณ์
โดยรวมของเรื่องอย่างไร เป็นต้น 

3) ค้นหาประเด็นส าคัญของเรื่อง (Finding the Moment) คือ การค้นหาประเด็น
ส าคัญของเรื่อง เพ่ือให้เรื่องราวมีความน่าสนใจ ซึ่งประเด็นส าคัญสามารถมีได้
มากกว่า 1 ประเด็น แต่ต้องมีความแตกต่างกัน และต้องบอกเล่าเรื่องราวได้ดี
ที่สุด สามารถลงรายละเอียดในประเด็นเหล่านั้นได้ 

4) การใช้ภาพประกอบ (Seeing Your Story) คือ การอธิบายฉากต่าง ๆ โดยการใช้
ภาพเป็นองค์ประกอบ ซึ่งจะต้องเป็นภาพที่มีคุณลักษณะที่มีผลต่อความรู้สึก 
สร้างการจดจ าเรื่องราวได้เป็นอย่างดี เป็นภาพที่เข้าไปอยู่ในใจของผู้รับสารได ้

5) การใช้เสียงประกอบ (Hearing Your Story) คือ เสียงประกอบที่จะท าให้
เรื่องราวมีความน่าสนใจยิ่ งขึ้น ได้แก่ เสียงบรรยาย และดนตรีประกอบ  
ซึ่งสามารถบอกอารมณ์ของการเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดี 

6 )  ส่ ว นประกอบของ เ รื่ อ ง  ( Assembling Your Story)  คื อ  กา ร พิจ า รณา
องค์ประกอบโดยรวมทั้งหมด ได้แก่ ภาพรวมของเรื่อง การท างานร่วมกันของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ล าดับเรื่องราวการน าเสนอมีความเข้าใจและถ่ายทอด
เรื่องราวได้เป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นจนจบ 
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7) การแบ่งปันเรื่องราว (Sharing Your Story) คือ การทบทวนเรื่องราวทั้งหมด
ก่อนการน าเสนอและเผยแพร่ในขั้นตอนสุดท้าย เนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
อย่างไร้พรมแดน และข้ามข้อจ ากัดด้านเวลา จึงท าให้ผู้ผลิตต้องคิดไตร่ตรอง 
และทบทวนให้มากยิ่งขึ้น 

 
 Ohler (2013) ก็ได้เสนอองค์ประกอบของการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล ที่ประกอบไปด้วย 8 
องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) การก าหนดมุมมองการเล่าเรื่อง (A Point of View) 
2) การสร้างความรู้สึกร่วม (Emotion Engagement) 
3) ก าหนดอารมณค์วามรู้สึกของเรื่อง (Tone) 
4) เสียงบรรยาย (Spoken Narrative) 
5) ดนตรีประกอบ (Soundtrack Music) 
6) คุณภาพของวีดีโอ (Role of Video and Performance) 
7) ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นต้นฉบับ (Creativity, Originality and Critical 

Thinking) 
8) การใช้เวลา ความยาวของการน าเสนอ (Time, Story Lenge and Economy) 

 
สิริวัจนา แก้วผนึก (2554) ได้สังเคราะห์และสรุปองค์ประกอบของการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล

จาก 3 ชุดองค์ประกอบ คือ (1) Lambert ในปี 2007, (2) Lambert ในปี 2010, และ (3) Ohler  
ในปี 2013 โดยที่ สิริวัจนา ไดแ้บ่งออกเป็น 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) มุมมองการเล่าเรื่อง หมายถึง เป็นการก าหนดเรื่องราวที่ต้องการน าเสนอ  
ควรเป็นเรื่องที่ผู้เล่ามีความสนใจอยู่แล้ว อาจเริ่มต้นด้วยการตั้งค าถามในเรื่องที่
สนใจ เพราะค าถามต่าง ๆ จะเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาข้อมูล ท าความ
เข้าใจเรื่องที่ต้องการจะเล่าได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง มีความอยากรู้อยากเห็นใน
เรื่องท่ีต้องการเล่า 

2) ประเด็นส าคัญของเรื่อง หมายถึง เป็นการสร้างความน่าสนใจให้การเล่าเรื่องชวน
ติดตาม สามารถท าได้โดยการเดประเด็นค าถามตั้งแต่ต้นเรื่อง ให้ผู้รับสารเกิด
ความสนใจอยากติดตามเพ่ือค้นหาค าตอบ 

3) อารมณ์ของเรื่อง หมายถึง การเล่าเรื่องนั้นต้องการให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึก
คล้อยตามหรือมีความรู้สึกร่วม ควรมีการเชื่อมต่ออารมณ์ของเรื่องกับเนื้อหา
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อย่างกลมกลืน และใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของสื่อดิจิทัลช่วยเสริมสร้างอรรถรส
ให้กับการเล่าเรื่อง 

4) เสียงบรรยาย ดนตรีประกอบ หมายถึง การใช้คุณลักษณะของเสียงในการ
บรรยาย เช่น เสียงสูง-ต่ า ท าให้การเล่าเรื่องมีความน่าสนใจมากขึ้น รวมทั้งการ
ใช้เสียงดนตรีประกอบที่สามารถบอกอารมณ์ของการเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้
คุณภาพของเสียงก็เป็นสิ่งส าคัญในการพิจารณา ต้องไม่รบกวนการเล่าเรื่องมาก
จนเกินไป 

5) การเลือกใช้ภาพประกอบ หมายถึง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ ควรเลือกใช้
อย่างเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ ต้องสื่อความหมาย อธิบายการเล่าเรื่อง
ได้ มีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ซึ่งจะท าให้การเล่าเรื่องนี้น่าจดจ า และมีผล
ต่อความรู้สึกของผู้รับสาร อีกท้ังในการน ามาใช้ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ละเมิด
สิทธิ์ของผู้อื่น 

6) การมีศิลปะในการน าเสนอ หมายถึง มีการทบทวนการเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ 
ตรวจสอบองค์ประกอบทุกอย่างก่อนเผยแพร่ มีความยาวที่เหมาะสม การด าเนิน
เรื่องไม่น่าเบื่อ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

 
นอกจากนี้ เนาวนิตย์ สงคราม (2554) ได้เสนอ 6 องค์ประกอบหลักของการเล่าเรื่องแบบ

ดิจิทัลที่แตกต่างไปจากนักวิชาการท่านอื่น ๆ ซึ่ง ประกอบด้วย  
1) ความมีชีวิตชีวา 
2) การให้ประสบการณ์ 
3) การดึงความคิดสร้างสรรค์ 
4) ความเหมาะสมด้านเนื้อเรื่อง 
5) การสื่อสารให้คิดมากกว่าการบอกเล่า 
6) การมีศิลปะในการน าเสนอ 

 
จากองค์ประกอบของการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์

องค์ประกอบของการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล ได้ดังตารางสังเคราะห์ ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.3  องค์ประกอบของการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล 
 

Lambert (2007) Lambert (2010) Ohler (2013) สิริวัจนา (2554) เนาวนิตย ์(2554) 
ก าหนดมุมมองการ
เล่าเรื่อง 

ก าหนดมุมมองการ
เล่าเรื่องด้วยตัวคณุ
เอง 

ก าหนดมุมมองการ
เล่าเรื่อง 

มุมมองการเล่าเรื่อง การให้
ประสบการณ ์

ค าถามส าคญัของ
เรื่อง 

ค้นหาประเด็น
ส าคัญของเรื่อง 

- ประเด็นส าคญัของ
เรื่อง 

ความเหมาะสมด้าน
เนื้อเรื่อง 

จังหวะ อารมณ ์ ก าหนดอารมณ์เรื่อง
เล่า 

ก าหนดอารมณ์
ความรูส้ึกของเรื่อง 

อารมณ์ของเรื่อง ความมีชีวิตชีวา 

เนื้อหาท่ีสื่อถึง
อารมณ ์

- สร้างความรู้สึกร่วม ความรูส้ึกคล้อย
ตามมีความรูส้ึกร่วม 

- 

เสียงบรรยาย เสียงประกอบ เสียงบรรยาย เสียงบรรยาย - 
ดนตรีประกอบ - ดนตรีประกอบ ดนตรีประกอบ - 
ภาพประกอบอย่าง
เหมาะสม 

การใช้ภาพประกอบ - การเลือกใช้
ภาพประกอบ 

- 

- - คุณภาพของวีดีโอ คุณภาพของเสยีง
และวีดโีอ 

- 

- ส่วนกระกอบ
โดยรวมของเรื่อง 

ความคิดสร้างสรรค์
และความเป็น
ต้นฉบับ 

ความคิดสร้างสรรค์
และไม่ละเมดิสิทธ์ิ
ของผู้อื่น 

การดึงความคดิ
สร้างสรรค ์

- การแบ่งปันเรื่องราว การใช้เวลา ความ
ยาวของการ
น าเสนอ 

- - 

- - - การมีศลิปะในการ
น าเสนอ 

การมีศลิปะในการ
น าเสนอ 

- - - - การสื่อสารให้คดิ
มากกว่าการบอก
เล่า 

 

จากการศึกษาองค์ประกอบของการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล ผู้วิจัยได้ประยุกต์โดยการสังเคราะห์
และสรุปชุดองค์ประกอบที่สอดคล้อง เพ่ือที่จะใช้ในการศึกษาการเล่าเรื่องที่เหมาะสมกับงานวิจัยชิ้นนี้
ได้ 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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2.3.5.1 มุมมองการเล่าเรื่อง 
 
มุมมองการเล่าเรื่อง หมายถึง การก าหนดเรื่องราวที่ต้องการน าเสนอ ซึ่งควรเป็นเรื่อง

ที่ผู้เล่ามีความสนใจอยู่แล้ว มีการค้นคว้าหาข้อมูล ท าความเข้าใจเรื่องที่ต้องการจะเล่าได้อย่างละเอียด
ลึกซึ้ง มีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่ต้องการเล่า โดยอาจจะใช้วิธีการบอกเล่าประสบการณ์ของ 
ผู้เล่าเอง หรือประสบการณ์ของตัวละครอ่ืน ๆ ในมุมมองของผู้เล่า 

 
2.3.5.2 ประเด็นส าคัญของเรื่อง 
 
ประเด็นส าคัญของเรื่อง หมายถึง การก าหนดใจความส าคัญของเรื่องราวที่ต้องการจะ

เล่า เป็นการสร้างความน่าสนใจให้การเล่าเรื่องชวนติดตาม อาจท าได้โดยการเปิดประเด็นค าถาม
ตั้งแต่ต้นเรื่อง ให้ผู้รับสารเกิดความสนใจอยากติดตามเพ่ือค้นหาค าตอบ โดยต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมด้านเนื้อเรื่องด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะฉัตร วัฒนพานิช (2558) พบว่า การเล่าถึง
ปัญหาในเรื่องและตั้งค าถามให้ผู้รับสารคิดว่าตัวละครใดที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ เป็นการสร้างความ
ประหลาดใจให้กับผู้รับสาร 
 

2.3.5.3 อารมณ์ของเรื่อง 
 
อารมณ์ของเรื่อง หมายถึง การก าหนดอารมณ์ให้เรื่องเล่าดูมีชีวิตชีวา เพ่ือต้องการให้

ผู้รับสารเกิดความรู้สึกคล้อยตามหรือมีความรู้สึกร่วม โดยการก าหนดอารมณ์ที่ชัดเจนให้กับภาพรวม
ของเรื่อง เช่น อารมณ์เศร้า อารมณ์สนุกสนาน เป็นต้น หรืออาจจะมีหลายอารมณ์ในเรื่องเดียวได้  
ซึ่งควรมีการเชื่อมต่ออารมณ์ของเรื่องกับเนื้อหาอย่างกลมกลืน และใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของสื่อดิจิทัล
ช่วยเสริมสร้างอรรถรสให้กับการเล่าเรื่อง 

 
2.3.5.4 เสียงและดนตรีประกอบ 
 
เสียงและดนตรีประกอบ หมายถึง การใช้คุณลักษณะของเสียงและดนตรีประกอบที่

สามารถเชื่อมต่ออารมณ์ของการเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดี เช่น เสียงในการบรรยาย ที่ต้องค านึงถึงการใช้
น้ าเสียงเหมาะสม เสียงสูง-ต่ า น้ าหนักของเสียง ซึ่งจะท าให้การเล่าเรื่องมีความน่าสนใจมากขึ้น 
รวมทั้งการใช้เสียงดนตรีประกอบที่สอดรับกับการด าเนินเรื่อง ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้รับสารเข้าถึง
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เรื่องราวได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้คุณภาพของเสียงก็เป็นสิ่งส าคัญในการพิจารณา ต้องไม่รบกวนการเล่าเรื่อง
มากจนเกินไป และต้องไม่เป็นการลดคุณค่าของการเล่าเรื่อง 

 
2.3.5.5 ภาพประกอบ 
 
ภาพประกอบ หมายถึง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอ ผู้ผลิตควรเลือกใช้อย่าง

เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ ต้องค านึงถึงความสอดคล้องและการสื่อความหมายของเรื่อง 
สามารถอธิบายการเล่าเรื่องได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความแปลกใหม่ ซึ่งจะท าให้การเล่าเรื่องนี้เป็น
ทีน่่าจดจ า มีผลต่อความรู้สึกของผู้รับสาร และในการน ามาใช้ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
 

2.3.5.6 ศิลปะในการน าเสนอ 
 
ศิลปะในการน าเสนอ หมายถึง เทคนิคต่าง ๆ ในการเล่าเรื่อง และเน้นการสื่อสารให้

คิดมากกว่าการบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมด รวมถึงมีการตรวจสอบการเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบอย่าง
รอบคอบ ทั้งในด้านเนื้อหาและองค์ประกอบทุกอย่างก่อนท าการเผยแพร่ มีความยาวที่เหมาะสม  
การด าเนินเรื่องไม่น่าเบื่อ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 

จาก 6 องค์ประกอบของการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลนี้ มีความสอดคล้องกับผลการวิจัย ที่พบว่า 
คุณลักษณะของคลิปวิดีโอบนสื่อออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการแชร์และมีผู้ชมจ านวนมาก 
ได้แก่ เนื้อหาของคลิป ช่วงเวลาการเผยแพร่ตามเทศกาลและวันส าคัญ ความยาวของคลิปวิดีโอ 
ตัวหนังสือที่เป็นบทพูดประกอบการเล่าเรื่อง และการใช้ # (Hashtag) (นิพัทธา อินทรักษา, 2560) 
และสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง การเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์ประเภทโรแมนติกดราม่า พบว่า  
มีการสร้างจุดสนใจในตอนเปิดเรื่อง และตอนท้ายของแต่ละตอน ในทุกเรื่อง ท าให้น่าติดตาม  
ส่วนสาเหตุที่ติดตามชมละครโทรทัศน์เกาหลี เพราะเนื้อเรื่อง และนักแสดง (สิวินีย์ ไชยพงษ์, 2554) 

 
 

2.3.6 การประเมินผลการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล 
 

การประเมินผลการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลสามารถประเมินได้หลากหลายวิธี มีการพัฒนาวิธีการ
ประเมินหลายแบบ โดยศูนย์กลางการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล (Center of Digital Storytelling) ได้เสนอ
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แนวทางในการประเมินการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล โดยอา้งอิงจากข้ันตอนในการสร้างเรื่อง ซึ่งประกอบไป
ด้วยการประเมินต่าง ๆ (Robin, 2006) ดังนี้  

1) วัตถุประสงค์โดยรวมของเรื่อง (The Overall Purpose of the Story) 
2) มุมมองของผู้เล่า (The Narrator’s Point of View) 
3) การสร้างความน่าติดตามหรือค าถามส าคัญของเรื่อง (A Dramatic Question or 

Questions) 
4) ทางเลือกของการน าเสนอเรื่องราว (The Choice of Content) 
5) เสียงบรรยายที่ชัดเจน (Clarity of Voice) 
6) จังหวะและอารมณ์ของการเล่าเรื่อง (Pacing of the Narrative) 
7) การใช้เสียงดนตรีประกอบอย่างมีความหมาย (Use of a Meaningful Audio 

Soundtrack) 
8) คุณภาพของภาพ วีดีโอ และสื่ออ่ืน ๆ (Quality of the Images, Video & other 

Multimedia Elements) 
9) การเล่าเรื่องราวอย่างกระชับ (Economy of the Story Detail) 
10) การใช้ค าและภาษาท่ีถูกต้อง (Good grammar and Language Usage) 

 
ในงานวิจัยส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการประเมินผลการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล ด้วยวิธีการประเมิน

แบบรูบิกส์ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมการประเมินได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้อการวัดผลได้ ดังที่ 
เนาวนิตย์ สงคราม (2554) ไดย้กตัวอย่างไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 

 
1) ด้านเนื้อหา โดยมีตัวอย่างในการประเมิน 3 ส่วน ได้แก่ 

(1) ความถูกต้องของเนื้อหาและมุมมอง คือ เนื้อหามีความถูกต้องสมบูรณ์  
สามารถท าให้ผู้รับสารเข้าใจเรื่องราวที่น าเสนอได้ และแสดงมุมมองได้
ชัดเจน 

(2) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ชื่อเรื่อง และเนื้อหา คือ วัตถุประสงค์
ชัดเจน มีความสอดคล้องกันระหว่างวัตถุประสงค์ ชื่อเรื่อง แก่นเรื่อง และ
เนื้อหา 

(3) การอ้างอิง การให้เครดิต คือ มีการอ้างอิงสิ่งที่น ามาใช้ในการน าเสนอและ
ให้เครดิตชัดเจนครบถ้วน 

2) ด้านเทคนิคการน าเสนอ โดยมีตัวอย่างในการประเมิน 7 ส่วน ได้แก่ 
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(1) การตัดต่อและปรากฏของภาพ คือ การตัดต่อและการปรากฏของภาพ
ราบรื่น สร้างความสนใจในเรื่องราวได้ดี และไม่รู้สึกว่าถูกรบกวน 

(2) เทคนิคการน าเสนอการรับรู้ด้วยการแทรกวิดีโอ ภาพนิ่ง กราฟิก แอนิเมชัน 
และแคปชัน คือ การแทรกวิดีโอ ภาพนิ่ง กราฟิก แอนิเมชัน และแคปชัน 
ทีส่ื่อความหมายเป็นรูปธรรมและน่าสนใจ 

(3) เทคนิคการถ่ายท า (ถ้ามี) คือ ใช้เทคนิคการถ่ายท าและมุมกล้องราบรื่น 
ระดับความเร็วมีความเหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละช็อต (Shot) เรียบร้อยและ
ประณีต 

(4) การแสดง (ถ้ามี) คือ แสดงได้เป็นธรรมชาติและถูกขัดเกลาบทสนทนาหรือ
บทพูดราบรื่น เข้าใจได้ดี มีความระมัดระวังในการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 

(5) จังหวะการด าเนินเรื่อง คือ จังหวะการด าเนินเรื่องช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจ
เรื่องราวได้ดี และสามารถตรึงผู้รับสารให้สนใจได้ตลอดทั้งเรื่อง 

(6) เสียงประกอบ คือ เสียงประกอบเร้าอารมณ์ของผู้รับสารได้ดี และท าให้ผู้รับ
สารมีอารมณ์ร่วมไปกับเรื่องราว 

(7) เสียง/บท บรรยายและการใช้ภาษา คือ ใช้ส านวนภาษาได้อย่างถูกต้อง  
บ่งบอกได้ถึงความมีเอกภาพของเรื่องราว 

3) ด้านความคิดสร้างสรรค์และการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก โดยมีตัวอย่างในการ
ประเมิน 2 ส่วน ได้แก่ 
(1) ความคิดสร้างสรรค์ คือ เรื่องราวที่น าเสนอกินใจและแสดงให้เห็นได้ชัดเจน

ถึงผลงานที่มีความสร้างสรรค์สูง 
(2) การเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก คือ เรื่องราวสามารถเข้าถึงอารมณ์ของผู้รับสาร

ได้อย่างชัดเจน และสะท้อนมุมมองของผู้จัดท าได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รัชกฤต ไตรศุภโชค (2558) พบว่า การเล่าเรื่องของตรา
สินค้าผลิตภัณฑ์ผู้หญิงผ่านภาพยนตร์โฆษณา มีแก่นเรื่องที่เป็นจุดเด่นและ
สร้างความแตกต่างให้กับภาพยนตร์โฆษณาในแต่ละเรื่อง เปรียบเสมือนเงา
สะท้อนความเป็นตัวตนของเรื่องเล่าและตราสินค้าชนิดนั้น ๆ 

 
ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยจะประยุกต์ใช้วิธีการประเมินผลการเล่าเรื่องแบบรูบิกส์ 3 ด้าน ได้แก่ 

(1) ด้านเนื้อหา, (2) ด้านเทคนิคการน าเสนอ, และ (3) ด้านความคิดสร้างสรรค์และการเข้าถึงอารมณ์
ความรู้สึก ซึ่งจะใช้ในการสรุปภาพรวมการเล่าเรื่องของวง BLACKPINK ในบทต่อ ๆ ไป  
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จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า นักวิจัยนิยมศึกษาการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลในด้านที่
เกี่ยวกับแวดวงของการศึกษา การพัฒนาการเรียนของสอนของนักเรียนนักศึกษา เช่น พลวัฒน์  
ธนะจันทร์ (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลโดยใช้
ผังมโนทัศน์บนบล็อกเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี พบว่า นักศึกษามี
ระดับความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลเพ่ือท าความเข้าใจการเล่าเ รื่อง

ผ่านสื่อออนไลน์ในแต่ละประเภทของวง BLACKPINK โดยศึกษาผ่านองค์ประกอบของการเล่าเรื่อง
แบบดิจิทัล 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) มุมมองการเล่าเรื่อง, (2) ประเด็นส าคัญของเรื่อง, (3) อารมณ์
ของเรื่อง, (4) เสียงและดนตรีประกอบ, (5) ภาพประกอบ, และ (6) ศิลปะในการน าเสนอ  

หลังจากนั้นผู้วิจัยจะท าการสรุปและอภิปรายผลการเล่าเรื่องด้วยวิธีการประเมินผลการเล่า
เรื่องแบบรูบิกส์ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเนื้อหา, (2) ด้านเทคนิคการน าเสนอ, และ (3) ด้านความคิด
สร้างสรรค์และการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก 

 
จากการศึกษาความหมายของการเล่าเรื่อง กระบวนการเล่าเรื่อง การเล่าเรื่องแบบดิจิทัล 

องค์ประกอบของการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล และการประเมินผลการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล อาจสรุปได้ว่า 
ปัจจุบันมีการให้ความส าคัญกับการเล่าเรื่องมากยิ่งขึ้นในทุกวงการ อีกทั้งการเล่าเรื่องถูกใช้เพ่ือ
ถ่ายทอดอัตลักษณ์ชุมชนหรือเผ่าพันธุ์ เพ่ือบันทึกความทรงจ าและสร้างตัวตนของปัจเจกบุคคล หรือ
แม้แต่สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจโดยการสร้างเรื่องเล่าให้กับสินค้าเพ่ือสร้างความน่าสนใจ (สรณัฐ 
ไตลังคะ, 2560) ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดการเล่าเรื่องเพ่ือตอบปัญหาน าวิจัยที่ต้องการทราบว่าการเล่าเรื่อง
ของวง BLACKPINK ผ่านสื่อออนไลน์เป็นอย่างไร 
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2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับ BLACKPINK 

BLACKPINK เป็นศิลปินกลุ่มหญิง (Girl Group) ของวงการเพลงประเทศเกาหลีใต้ (K-POP) 
ประกอบไปด้วยสมาชิกจ านวน 4 คน โดยเรียงล าดับจากซ้ายไปขวา ได้แก่ (1) โรเซ่ (ROSÉ), (2)  
เจนนี่ (JENNIE), (3) จีซู (JISOO), และ (4) ลิซ่า (LISA) เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก (Debut) 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2016 (BLACKPINK, 2019) 
 

 
 
ภาพที่ 2.1  สมาชิกวง BLACKPINK จากเพลงเปิดตัว 
 

ด้วยอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของวง BLACKPINK ที่มาในแนว Girl Crush พร้อมกับ MV เพลงที่
น าเสนอสมาชิกทั้ง 4 คน ผ่านการแสดงและฉากที่น่าจดจ าในทันทีที่ได้ชม ทุกคนมีความโดดเด่นและ
เป็นมืออาชีพ ประกอบกับเนื้อเพลงที่มีการเล่นค าในหลายเทคนิค เช่น โคลงกลอนสั้น ๆ ที่มีเนื้อหา
เพ่ือยกยอตัวเอง (Kelley, 2018)  จึงท าให้สามารถก้าวสู่การเป็นศิลปินในวงการ K-POP ที่ประสบ
ความส าเร็จอย่างมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว สร้างชื่อเสียงให้กับวงการ K-POP และเป็นกระแสนิยม
ในระดับสากล (Chalongsak, 2561) ด้วยการสร้างปรากฏการณ์และสถิติใหม่ ๆ ให้กับวงการเพลง
ระดับโลกในหลายมิติ ยกตัวอย่างเช่น เพลง DDU-DU DDU-DU ที่สร้างสถิติมียอดผู้เข้าชมบน 
YouTube ใน 24 ชั่วโมงแรกสูงที่สุดในโลกในขณะนั้น และเป็นเพลงแรกของวง BLACKPINK ที่
สามารถเข้าสู่ชาร์ต Billboard Hot 100 ได้ส าเร็จ โดยอยู่ในอับดับที่ 55 ของชาร์ต (Kelley, 2018) 
และยังเป็น Girl Group ของ K-POP วงแรกทีเ่ข้าสู่ชาร์ตได้ในรอบ 10 ปี หลังจากเพลง Nobody ของ
วง Wonder Girls ที่เคยเข้าสู่ชาร์ตได้เป็นเพลงแรกของ K-POP ในปี 2008 (Herman, 2018) 

นอกจากความส าเร็จของวงแล้วนั้น BLACKPINK ก็ยังกลายเป็น Girl Group ที่กอบกู้
สถานการณ์ให้กับค่าย YG Entertainment จากกรณีข่าวฉาวของศิลปินรุ่นพ่ีในสังกัดที่มีความ
เกี่ยวข้องกับคดีความใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ ท าให้หุ้นของ YG Entertainment ตกลงมามากถึง 
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15.61% ในวันที่ 11 มีนาคม 2019 แต่หลังจากนั้นในวันที่ 25 มีนาคม 2019 เพียงค่ายประกาศว่า 
BLACKPINK จะ Comeback ในวันที่ 5 เมษายน 2019 กับ Mini Album ที่ใช้ชื่อว่า Kill This Love 
ก็ท าให้หุ้นของ YG Entertainment เพ่ิมข้ึนมา 5.12% ภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมง (Kalaya, 2562) 
 

 
 
ภาพที่ 2.2  หุ้นของ YG Entertainment ในวันที่ 5 เมษายน 2562 
แหล่งที่มา: Marketeeronline (2562) 
 
 

2.4.1 ความเป็นมาของวง BLACKPINK 
 

ค่าย YG Entertainment ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2011 เป็นที่รับทราบในวงการ K-POP ว่าเป็นค่ายเพลงอันดับต้น ๆ ของประเทศเกาหลี
ใต้ เป็นค่ายที่ผลิตศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น BIGBANG, 2NE1 เป็นต้น (“YG Entertainmen,” 
2019) ซึ่งผลงานเพลงของค่ายเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่ามีคุณภาพ เนื่องจากมีความโดดเด่นด้านแนว
เพลง Hip-hop ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับแนวเพลง Pop  จึงท าให้ผู้ที่ชื่นชอบเพลง K-POP นั้น
มักจะติดตามผลงานเพลงของค่ายอยู่ตลอด ถึงแม้จะไม่ใช่กลุ่มแฟนคลับของศิลปินก็ตาม อีกทั้งยังมี
บริษัทในเครือหลากหลายแขนงธุรกิจ เช่น บริษัทโนนากอน (NONA9ON) เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้า
แฟชั่น, บริษัทมูนช็อต (Moonshot) เป็นธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เป็นต้น 

ในปี 2009 ประธานค่าย YG Entertainment ได้ประกาศว่าค่ายก าลังวางแผนที่จะ Debut 
ศิลปิน Girl Group วงใหม่ หลังจากที่ประสบความส าเร็จกับ วง 2NE1 ที่เป็น Girl Group เดียวของ
ค่ายในขณะนั้น ซึ่งเป็น Girl Group ที่มีความโดดเด่นในยุคสมัยนั้น เนื่องจากมีอัตลักษณ์ที่แตกต่าง
จาก Girl Group วงอ่ืน ๆ จึงท าให้แฟนเพลง K-POP นั้นรอคอยและคาดหวังกับ Girl Group วงใหม่
ของค่าย (Chalongsak, 2561) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ (2551)  
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ที่พบว่า ลักษณะเฉพาะของนักร้องเกาหลีนั้น ประกอบไปด้วย (1) เน้นการเป็นสื่อบุคคลที่มีบุคลิกที่
ชัดเจนตามที่แต่ละค่ายก าหนด, และ (2) การสร้างคอนเซปต์ของวงและแนวดนตรีให้แตกต่าง ซึ่งค่าย
เป็นส่วนส าคัญในการท าให้เกิดลักษณะเฉพาะของแต่ละวง 

 หลังจากนั้นในปี 2012 ทางค่ายก็เริ่มประชาสัมพันธ์ Girl Group วงใหม่ โดยเริ่มต้นจากการ
ใช้สื่อ YouTube ผ่านบัญชีของค่ายที่ชื่อว่า YG Entertainment ได้เผยแพร่วิดีโอการฝึกซ้อมของ
ศิลปินฝึกหัดผู้หญิงในวัยแรกรุ่นออกสู่สายตาสาธารณะชนอยู่หลายครั้ง แต่ทั้งนี้ทางค่ายก็ไม่ได้เปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับคนที่อยู่ในวีดีโอมากนัก ซึ่งท าให้ผู้ที่ติดตามต่างคาดการณ์ว่าจะมีศิลปินฝึกหัดคนไหน
บ้างที่จะได้เป็นสมาชิกของวงใหม่นี้ ซึ่งต่อมาก็เริ่มมีการปรากฏตัวของศิลปินฝึกหัดในผลงานของ
ศิลปินรุ่นพ่ีที่สังกัดในค่าย ทั้งปรากฏตัวใน MV เพลง และร่วมร้องเพลงในผลงานของรุ่นพ่ีในค่าย ซึ่ง
ทางค่ายก็ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลใด ๆ เพียงแต่ระบุว่าเป็น Girl Group วงใหม่ของค่าย (Chalongsak, 
2561; ฐิติกาญจน์ กาญจนภักดี, 2562) แต่อย่างไรก็ตามใน ปี 2013 ก็ยังไม่มีข่าว Debut อย่างเป็น
ทางการ และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินฝึกหัดก็ได้หยุดลงชั่วคราว (“Blackpink,” 2019) 

ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2014 เริ่มมีการปรากฏตัวของศิลปินฝึกหัดอีกครั้งในวีดีโอโปรโมตของ
แบรนด์เสื้อผ้า NONA9ON ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของค่าย และทางค่ายก็ได้ออกมาประกาศอีกครั้งว่า  
Girl Group วงใหม่จะ Debut ในปีนี้ (“Blackpink,” 2019) หลังจากนั้นก็มีการปรากฏตัวของสมาชิก
วงใน MV ของศิลปินรุ่นพ่ีอยู่เรื่อย ๆ จนสิ้นปีก็ยังไม่มีการประกาศ Debut แต่อย่างใด ต่อมาในปี 
2015 ก็ยังคงมีการคาดการณ์จากผู้ที่ติดตามการ Debut ว่ามีจะมีสมาชิกกี่คน และเป็นใครบ้าง ส่วน
ทางค่ายเริ่มออกมาปฏิเสธกระแสที่ผู้คนคาดเดา โดยการกล่าวว่าศิลปินฝึกหัดคนไหนที่ไม่ได้อยู่ใน Girl 
Group วงใหม่บ้าง แต่ก็ยั งคงไม่ระบุศิลปินฝึกหัดที่จะได้ เป็น 1 ในสมาชิกที่จะได้  Debut 
(Chalongsak, 2561; “Blackpink,” 2019; ฐิ ติ ก าญจน์  กาญจนภักดี , 2562 )  สอดคล้ องกับ
ผลการวิจัย ที่พบว่า แนวทางการผลิตนักร้องเกาหลี ประกอบไปด้วย (1) ลักษณะคอนเซปต์ของค่าย
เพลง, (2) การคัดเลือกศิลปินจากการออดิชัน, และ (3) การใช้ระยะเวลายาวนานในการฝึกฝนเทรน
คนในการเป็นนักร้อง (กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์, 2551) 

จนกระทั้งวันที่ 18 พฤษภาคม 2016 ทางค่ายได้ยืนยันว่าจะ Debut ศิลปิน Girl Group  
วงใหม่ในฤดูร้อนนี้ ต่อมาในวันที่ 30 พฤษภาคม 2016 มีการประกาศว่าจะท าการเปิดเผยข้อมูล
สมาชิกแต่ละคนในทุกวันพุธต่อจากนี้ โดยเริ่มจากวันที่ 1 มิถุนายน 2016 คนแรกที่ได้รับการเปิดเผย
คือ JENNIE ตามด้วยในวันที่ 8 มิถุนายน ได้ประกาศเปิดตัว LISA ซึ่งมีสัญชาติไทย ต่อด้วย JISOO ใน
วันที่ 15 มิถุนายน และ ROSÉ ในวันที่ 22 มิถุนายน พร้อมกับการประกาศชื่อวงอย่างเป็นทางการว่า
วง BLACKPINK (“Blackpink,” 2019) ต่อมาในวันที่ 5 กรกฎาคม ได้มีการเผยแพร่วีดีโอการซ้อมเต้น
ของทั้ง 4 สมาชิก ผ่านสื่อ YouTube ภายใต้ชื่อบัญชีของ BLACKPINK และในวันที่ 29 กรกฎาคม  



54 

 

 

มีการประกาศว่าจะเปิดตัวกลุ่มอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 สิงหาคม เวลา 20.00 น. ด้วยเพลง 
BOOMBAYAH และ WHISTLE (“ BLACKPINK ,” 2562)  ที่ เปิดตัวด้วยประโยคฮิตติดหู ที่ ว่ า 
BLACKPINK in your area 

ในวันที่ 17 มกราคม 2017 BLACKPINK ได้ประกาศชื่อกลุ่มแฟนคลับ คือ BLINK หรือ บลิงค์ 
ซึ่งเป็นการรวมค าระหว่าง BLACK กับ PINK (“ BLACKPINK ,” 2562) หลังจากนั้นทางค่าย YG 
Entertainment และ YGEX บริษัทลูกของ Avex Group ได้ประกาศ Debut วง BLACKPINK ที่
ประเทศญี่ปุ่น โดยจะเผยแพร่เพลงที่เป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น ในวันที่ 9 สิงหาคม 2017 และจะท าการ 
Show Case เปิดตัวในวันที่ 20 กรกฎาคม 2017 ที่ Nippon Bukodan ในกรุงโตเกียว (Koreaboo, 
2017) ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดี ถือว่าเป็นก้าวเริ่มต้นที่ดีในการเปิดตัวสู่ตลาดสากล  

ต่อมาในปี 2018 หลังจากที่วง BLACKPINK ได้เผยแพร่ผลงานเพลง DDU-DU DDU-DU  
จากอัลบั้ม SQUARE UP นั้นได้รับความนิยมอย่างมากจากทั่วโลก ด้วยการสร้างสถิติใหม่และ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งยอดผู้เข้าชม MV สูงที่สุดใน 24 ชั่วโมงแรก มากถึง 33.7 ล้านครั้ง 
ปัจจุบันมีผู้เข้าชมมากกว่า 800 ล้านครั้ง, เข้าสู่ชาร์ต Billboard Hot 100 ด้วยอันดับที่ 55, ยอดผู้เข้า
ชมคลิปซ้อมเต้นเพลง DDU-DU DDU-DU มากกว่า 200 ล้านครั้ง (Kelley, 2018; Chalongsak, 
2561) อีกทั้งเพลง Forever Young ที่เป็นเพลง Sub Title ของอัลบั้มนี้ก็ได้รับความนิยมสูงมาก
เช่นกัน จากท่อนฮิตติดหูที่ว่า BLACKPINK is the revolution (คริสตอฟเฟอร์ สเวนซัน, 2562)  

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2018 มีการปล่อยเพลง เพลง Kiss and Make Up ที่วง BLACKPINK 
ร่วมงานกับศิลปินชื่อดังอย่าง Dua Lipa มีเนื้อเพลงมีสองภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี ซึ่ง
ถือว่าเป็นก้าวส าคัญของวงการ K-POP ที่มีผลงานเพลงภาษาเกาหลีเปิดบนคลื่นวิทยุในประเทศฝั่ง
ตะวันตกอย่างอเมริกาและอังกฤษ (คริสตอฟเฟอร์ สเวนซัน, 2561) อีกทั้งยังได้รับกระแสตอบรับที่ดี 
รวมถึงยังเป็นการเริ่มต้นบุกตลาดสากลของวง BLACKPINK อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก 
Dua Lipa มาร่วมโชว์พิเศษในเพลง Kiss and Make Up สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผู้เข้าชมการแสดง
คอนเสิร์ตที่ New Jersey อย่างมาก (Billboard Staff, 2019) สอดคล้องกับผลการวิจัย ที่พบว่า 
ลักษณะร่วมของนักร้องเกาหลี 2 อันดับแรก คือ (1) การเน้นความเป็นทีมเวิร์ค, และ (2) การเน้นการ
ปรับตัวและปฏิสัมพันธ์ให้เข้ากับตลาดประเทศเป้าหมาย (กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์, 2551) 

BLACKPINK ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างค่าย 
Interscope Records ที่เป็นบริษัทลูกของ Universal Music Group มีศิลปินชื่อดังในค่ายมากมาย 
เช่น Maroon 5, Lady Gaga, Selena Gomez เป็นต้น ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นในการบุกตลาดของทั้งตลาด
อเมริกาและตลาดโลก เป็นโอกาสในการขยายฐานแฟนคลับมากยิ่งขึ้น (Billionaire Mindset, 2561) 
BLACKPINK ได้ Debut ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการเข้าร่วมรายการทอล์กโชว์ชื่อดังของอเมริกา 
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The Late Night Show with Stephen Colber ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019 และในวันถัดมายัง
ปรากฏตัวพร้อมแสดงสดในรายการทีวี Good Morning America นอกจากนี้ยังได้ร่วมอัดรายการ 
Strahan and Sara ทางช่อง ABC เพ่ือออกอากาศในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 อีกด้วย (THE 
STANDARD CULTURE, 2562) 

 

 
BLACKPINK ประกาศจัดแสดงคอนเสิร์ต ภายใต้ชื่อ BLACKPINK 2019 World Tour [IN 

YOUR AREA] ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนเพลงทั่วโลก ทั้งในทวีป เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ 
และออสเตรเลีย ที่ขายบัตรเข้าชมการแสดงหมดอย่างรวดเร็วเกือบทุกประเทศ (WorkpointShorts, 
2562) และยังมีบางประเทศที่เพ่ิมรอบการแสดงอีกด้วย ตัวอย่างเช่นประเทศไทย ที่ค่ายต้นสังกัด
เลือกจัดการแสดงที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรก และเป็นประเทศเดียวที่ประกาศจัดแสดง 2 วัน ได้
เกิดปรากฏการณ์ขายบัตรเข้าชมการแสดงหมดภายใน 1 ชั่วโมงที่เปิดขาย และยังเหลือคิวรอซื้อบัตร
อีก 90,000 คิว(Rosé Thailand, 2018) จนทางต้นสังกัดได้ประกาศเพ่ิมรอบวันแสดงอีก 1 วัน เป็น 
3 วัน และบัตรเข้าชมการแสดงรอบใหม่ก็ขายหมดภายในครึ่งชั่วโมง โดยวง BLACKPINK ได้เริ่มจัด
แสดงคอนเสิร์ตตั้งแต่ต้นปี 2019 และเป็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้างเกี่ยวกับคุณภาพของการจัดแสดง
คอนเสิร์ต รวมถึงพัฒนาการและความสามารถในการแสดงคอนเสิร์ตของสมาชิกวง BLACKPINK ที่มี
ความเป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ การแสดง สอดคล้องกับผลการวิจัย ที่พบว่า 
ปัจจัยที่ผู้เข้าชมการแสดงดนตรีให้ความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ ด้านการผลิต คือ คุณภาพของ
มัลติมีเดีย แสง สี เสียง, และด้านภาพลักษณ์ คือ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของศิลปิน (อภัสรา  
แววสมณะ, 2560) นอกจากนี้ยังมีรายงานจาก Touring Data ว่า การจัดแสดงคอนเสิร์ต WORLD 
TOUR [IN YOUR AREA] in Chicago ของวง BLACKPINK นั้นเป็น Girl Group ของ K-POP ที่ท า
รายได้สูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา (BLACKPINK Charts, 2019)  

ภาพที่ 2.3  วง BLACKPINK ได้ Debut ทีป่ระเทศสหรัฐอเมริกา 
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ภาพที่ 2.4  ประกาศจัดแสดงคอนเสิร์ตของวง BLACKPINK 
 

ต่อมาในวันที่ 5 เมษายน 2019 วง BLACKPINK ได้เผยแพร่มินิอัลบั้มที่ 2 ที่มีชื่อว่า ‘KILL 
THIS LOVE’ โดยมีเพลงหลักชื่อเดียวกับชื่ออัลบั้ม ซึ่งได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการเพลงใน
หลายสถิติด้วยกัน ตัวอย่างเช่น เป็น MV ที่มียอดผู้เข้าชมใน 24 ชั่วโมงแรก มากถึง 56.7 ล้านครั้ง  
ซึ่งเป็นสถิติที่สูงในประวัติศาสตร์ของ YouTube และมียอดผู้เข้าชมครบ 100 ล้านครั้งเร็วที่สุดในโลก 
โดยใช้เวลาเพียงแค่ 2.4 วัน อีกท้ังยังมียอด Like ครบ 1 ล้านครั้งเร็วที่สุด ภายใน 30 นาทีแรก และมี
ยอด Like สูงที่สุดใน 24 ชั่วโมงแรก รวมถึงขึ้นเทรนด์มาแรงอันดับ 1 ของ YouTube มากถึง 34 
ประเทศ นอกจากนี้ยังสร้างสถิติเป็น Girl Group ในวงการ K-POP วงแรกที่ขึ้นอันดับ 1 บน iTunes 
Worldwide และ iTunes US ได้ (Herman, 2019) การ Comeback ครั้งนี้ วง BLACKPINK ได้รับ
ความนิยมแบบก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในสื่อ YouTube ซึ่งสังเกตได้จากการรายงาน
สถิติจากเว็บไซต์วิเคราะห์สถิติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

 

แหล่งที่มา: YouTube music charts (2019) 
ภาพที่ 2.5  ชาร์ต YouTube ประจ าวนัที่ 5 เมษายน – 11 เมษายน 2562 
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ภาพที่ 2.6  สถิติผู้เข้าชมและผูต้ิดตามช่อง YouTube ของวง BLACKPINK 
แหล่งที่มา: Socialblade (2019) 
 

 
 
ภาพที่ 2.7  สถิติเปรียบเทียบช่อง YouTube ระหว่างค่าเฉลี่ยของ K-POP กับวง BLACKPINK 
แหล่งที่มา: VideoAmigo (2019) 
 

ต่อยอดกระแสนิยมของวง BLACKPINK ในงานเทศกาลดนตรีระดับโลก Coachella Valley 
Music and Arts Festival 2019 ที่จัดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเทศกาลที่จัด
แสดงคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องกันถึง 2 สัปดาห์ โดยที่วง BLACKPINK ได้เข้าร่วมแสดง 2 วัน ได้แก่ วันที่ 
12 เมษายน และ 19 เมษายน ซึ่งได้ท าการแสดงถึง 13 เพลงด้วยกัน และการแสดงของ BLACKPINK 
เป็นการแสดงเดียวจากทั้งหมดในงานเทศกาลดนตรีที่มีการ Live การแสดงฉายขึ้นจอ ‘The Beast’ 
ตรง Times Square ใจกลางกรุ ง  New York ประเทศสหรัฐอเมริกา  (Korseries, 2562) ซึ่ ง 
BLACKPINK นั้นประสบความส าเร็จอย่างมากจากการแสดงครั้งนี้  ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องจากสื่อบันเทิง และเหล่าคนดังทั่วโลก 
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สถาบันวิจัยธุรกิจเกาหลี (The Korean Business Research Institute) ได้ท าการวิจัยอันดับ
ชื่อเสียงของศิลปิน Girl Group เป็นประจ าทุกเดือน ผลการวิจัยพบว่า วง BLACKPINK นั้นมีชื่อเสียง
อยู่ในอันดับแรก ๆ เสมอ และมีชื่อเสียงอยู่ในอันดับที่ 1 ติดต่อกันมานานถึง 5 เดือนแล้ว ตั้งแต่เดือน 
มกราคม 2019 จนถึงเดือน พฤษภาคม 2019 (Soompi, 2019a) อีกท้ังทางนิตยสาร Forbes Korea 
ก็ได้ประกาศรายชื่อผู้ทรงอิทธิพลของประเทศเกาหลีใต้ ประจ าปี 2019 (Forbes Korea Power 
Celebrity 2019) ที่มีระยะเวลาในการส ารวจและประเมินผล ตั้งแต่เดือน มีนาคา 2018 ถึงเดือน 
กุมภาพันธ์ 2019 พบว่า วง BLACKPINK ขึ้นเป็นอันดับ 1 ผู้ทรงอิทธิพลของประเทศเกาหลีใต้ 
ประจ าปี 2019 โดยมีเกณฑ์การประเมิน ด้านข่าวสารอยู่ในอันดับที่ 11, ด้านการออกอากาศอยู่ใน
อันดับที่ 15, ด้านรายได้รวมอยู่ในกันดับที่ 2 และด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (SNS) อยู่ในอันดับที่ 1 
(Soompi, 2019b) ซ่ึงมีชื่อ BLACKPINK ติดอันดับเป็นปีแรก และก็ได้อันดับที่ 1 เลยตั้งแต่ครั้งแรก 
 นอกจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีสิ่งที่สามารถการันตีกระแสนิยมและความส าเร็จของวง 
BLACKPINK ได้ นั่นคือ การได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ (Chalongsak, 
2561) และรางวัลต่าง ๆ ที่เคยได้รับ ตั้งแต่เริ่ม Debut จนถึงปัจจุบัน ดังภาพที่ 2.5 แบรนด์ที่  
BLACKPINK เป็นพรีเซนเตอร์ และตารางที่ 2.4 รางวัลที่ได้รับ (About Blackpink, 2019) ต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 2.8  แบรนด์ที่ BLACKPINK เป็นพรีเซนเตอร์ 
แหล่งที่มา:  Marketeer (2562) 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2562 
 
ตารางท่ี 2.4  รางวัลที่วง BLACKPINK ได้รับ 
 

ว/ด/ป รางวัล รายการ 
21/08/2016 ‘Whistle’ Winner SBS Inkigayo 

08/09/2016 ‘Whistle’ Winner Mnet M Countdown 
11/09/2016 ‘Whistle’ Winner 2 weeks in a row SBS Inkigayo 

16/11/2016 Rookie Award Asia Artist Awards 
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ตารางท่ี 2.4  (ต่อ)  
 

ว/ด/ป รางวัล รายการ 
19/11/2016 Best New Artist Melon Music Awards 

27/11/2016 ‘Playing with Fire’ Winner SBS Inkigayo 
02/12/2016 Best of Next Artist Award (Female) Mnet Asian Music Awards 

02/12/2016 Best Music Video ‘Playing with Fire’ Mnet Asian Music Awards 

04/12/2016 ‘Playing with Fire’ Winner 2 weeks in a row SBS Inkigayo 
13/01/2016 New Artist of the Year Golden Disc Awards 

20/01/2017 New Artist of the Year Seoul Music Awards 
22/02/2017 Rookie of the Year Gaon Chart Music Awards 

22/02/2017 Song of the Year – August ‘Whistle’ Gaon Chart Music Awards 
22/02/2017 Song of the Year – November ‘Playing with 

Fire’ 
Gaon Chart Music Awards 

02/07/2017 ‘As If It's Your Last’ Winner SBS Inkigayo 

09/07/2017 ‘As If It's Your Last’ Winner 2 weeks in a row SBS Inkigayo 
16/07/2017 ‘As If It's Your Last’ Winner Triple Crown SBS Inkigayo 

10/01/2018 Digital Bonsang ‘As If It's Your Last’ Golden Disc Awards 
25/01/2018 Bonsang Award Seoul Music Awards 

14/02/2018 World Rookie Award Gaon Chart Music Awards 
26/02/2018 Best 3 New Artists (Asia) Japan Gold Disc Award 

23/06/2018 ‘DDU-DU DDU-DU’ Winner MBC Show! Music Core 

24/06/2018 ‘DDU-DU DDU-DU’ Winner SBS Inkigayo 
28/06/2018 ‘DDU-DU DDU-DU’ Winner Mnet M Countdown 

29/06/2018 ‘DDU-DU DDU-DU’ Winner KBS Music Bank 
30/06/2018 ‘DDU-DU DDU-DU’ Winner 2 weeks in a row MBC Show! Music Core 

01/07/2018 ‘DDU-DU DDU-DU’ Winner 2 weeks in a row SBS Inkigayo 
05/07/2018 ‘DDU-DU DDU-DU’ Winner 2 weeks in a row Mnet M Countdown 

07/07/2018 ‘DDU-DU DDU-DU’ Winner Triple Crown MBC Show! Music Core 
08/07/2018 ‘DDU-DU DDU-DU’ Winner Triple Crown SBS Inkigayo 

11/10/2018 Best Dance Video ‘DDU-DU DDU-DU’ MTV Video Music Awards 
Japan 
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ตารางท่ี 2.4  (ต่อ)  
 

ว/ด/ป รางวัล รายการ 
25/11/2018 ‘Solo’ Winner SBS Inkigayo 

01/12/2018 Top 10 Artists Melon Music Awards 
01/12/2018 Best Female Dance ‘DDU-DU DDU-DU’ Melon Music Awards 

02/12/2018 ‘Solo’ Winner 2 weeks in a row SBS Inkigayo 

10/12/2018 Worldwide Fans' Choice Top 10 Mnet Asian Music Awards 
16/12/2018 ‘Solo’ Winner Triple Crown SBS Inkigayo 

05/01/2019 Digital Bonsang ‘DDU-DU DDU-DU’ Golden Disc Awards 
05/01/2019 Cosmopolitan Artist Award Golden Disc Awards 

23/01/2019 Song of the Year – June ‘DDU-DU DDU-DU’ Gaon Chart Music Awards 
23/01/2019 Song of the Year – November ‘Solo’ Gaon Chart Music Awards 

14/03/2019 Certified GOLD ‘Kiss and Make Up’ Australia 
21/04/2019 ‘KILL THIS LOVE’ Winner SBS Inkigayo 

06/05/2019 Best in Music at The 11th Annual Shorty 
Awards 

The Annual Shorty Awards 

26/05/2019 ‘KILL THIS LOVE’ 2 weeks in a row SBS Inkigayo 

 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 
 

นอกจากนี้กระแสตอบรับจากสินค้าของวง (Official Goods) มีความต้องการทางตลาดสูง 
เนื่องจากในวงการ K-POP กลุ่มแฟนคลับจะนิยมใช้อุปกรณ์เสริมจากสินค้าของศิลปินที่ตนเองชอบใน
การเข้าชมคอนเสิร์ต เช่น แท่งไฟ (Light Stick) ซึ่งแท่งไฟของวง BLACKPINK เป็นสินค้าที่ได้รับการ
ตอบรับดีมาก เพราะมีความแปลกใหม่ สวยงาม และโดดเด่น ซึ่งได้รับการเปิดเผยว่าในขั้นตอนการ
ออกแบบนั้น สมาชิกของวงได้มีส่วนร่วมคิดและเสนอไอเดีย เพ่ือสร้างสรรค์แท่งไฟให้สะท้อนถึง  
อัตลักษณ์ของวงอีกด้วย (Hallyu K Star, 2561) 
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2.4.2 ประวัติสมาชิกวง BLACKPINK 
 

สมาชิกวง BLACKPINK มีทั้งหมด 4 คน โดยผู้วิจัยจะเริ่มให้ข้อมูลสมาชิกโดยเรียงตามล าดับ
ที่ค่าย YG Entertainment ได้ประกาศเปิดตัวสมาชิกของวง ดังนี้ 

 
2.4.2.1 เจนนี่ หรือ JENNIE 

 

 
 
ภาพที่ 2.9  รูปเปิดตัวเจนนี่ สมาชิกคนที่ 1 ของวง BLACKPINK 
 

เจนนี่ มีชื่อเต็มคือ เจนนี่ คิม (Jennie Kim) เกิดเมื่อวันที่ 16 มกราคม 1996 ที่กรุง
โซล ประเทศเกาหลีใต้ และได้ย้ายไปศึกษาต่อที่ ACG Parnell College ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน
ที่เมืองออกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นระยะเวลา 5 ปี ก่อนจะย้ายกลับมาที่ประเทศเกาหลีใต้ตอน
อายุ 14 ปี เพื่อท าตามความฝันที่อยากเป็นนักร้อง (“เจนนี คิม,” 2562) 

เจนนี่ได้เข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดของค่าย YG Entertainment จากการออดิชันด้วย
คลิปวีดีโอร้องเพลงและเต้น เมื่อเดือนสิงหาคม 2010 เจนนี่เริ่มได้รับความสนใจจากการเผยแพร่วีดีโอ
การฝึกแรปของเจนนี่ โดยทางค่ายเป็นผู้เผยแพร่ผ่านสื่อ YouTube เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2012 และ
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2012 เจนนี่ยังปรากฏตัวอยู่ใน MV เพลง That XX ของศิลปินรุ่นพ่ีชื่อดังในค่าย
อย่าง G-Dragon วง BIGBANG อีกด้วย (Chalongsak, 2561; “ BLACKPINK ,” 2562) 

หลังจากนั้นยังมีการเผยแพร่วีดีโอการฝึกฝนคลิปที่ 2 ของเจนนี่ในวันที่ 20 มกราคม 
2013 ต่อมาเจนนี่ยังได้ร้องเพลงร่วมกับศิลปินรุ่นพ่ีในค่ายอย่างเพลง Special ร่วมกับ Lee Hi ใน
เดือนมีนาคม เพลง GG Be ร่วมกับ Seungri วง BIGBANG ในเดือนสิงหาคม และเพลง Black ร่วมกับ 
G-Dragon ในเดือนกันยายน (“ BLACKPINK ,” 2562; “เจนนี คิม,” 2562) อีกทั้งยังได้ขึ้นแสดงใน
รายการเพลงร่วมกับ G-Dragon ท าให้เจนนี่เริ่มเป็นที่รู้จักของสาธารณชน (Chalongsak, 2561) 
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เจนนี่ได้รับการประกาศเปิดเผยตัวในฐานะสมาชิกของวง BLACKPINK เมื่อวันที่ 1 
มิ ถุ น ายน  2016 (“  BLACKPINK ,”  2562)  ในต าแหน่ ง  แรป  (Rap) และ เสี ย ง ร้ อ ง  (Vocal) 
(BLACKPINK, 2019) ซึ่งเป็นการยีนยันว่าเจนนี่มีความสามารถทั้งด้านการแรปและร้อง โดยเฉพาะ
เทคนิคการแรปที่โดดเด่น เสริมกับภาพลักษณ์ที่ดูเท่ แต่หลังเวทีเจนนี่กลับมีภาพลักษณ์ที่น่ารัก ชอบ
เล่นกับสุนัขซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของเจนนี่ อีกทั้งยังมีความเป็นเด็กในตัว ด้วย 2 ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน
นี้ จึงท าให้เจนนี่มีเสน่ห์มากในสายตาของหลาย ๆ คน 

เจนนี่สามารถสื่อสารได้หลายภาษา ทั้งภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ซึ่ง
ทักษะด้านการสื่อสารภาษาทั้ง 3 นั้นจัดอยู่ในระดับที่คล่องแคล่ว เนื่องจากเคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็กที่
ประเทศนิวซีแลนด์ จึงสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  (WorkpointShorts, 2562) ส่วน
ภาษาญี่ปุ่นได้เริ่มเรียนหลังจากท่ีเข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดของค่าย YG Entertainment 

ในแวดวง K-POP เจนนี่เป็นผู้น าเทรนด์ด์แฟชันที่หลายคนยอมรับ ด้วยสไตล์การ
แต่งตัวที่โดดเด่นสะดุดตา เนื่องจากเจนนี่มีส่วนสูงอยู่ที่ 163 เซนติเมตร (“เจนนี คิม,” 2562) ท าให้มี
รูปร่างที่ตัวเล็กกะทัดรัด จึงสามารถออกแบบการแต่งกายที่ผสมผสานได้หลากหลายสไตล์ 
(Marketeer Online, 2562) 

อีกทั้งเจนนี่ยังเป็นสมาชิกคนแรกของวง BLACKPINK ที่ได้มีผลงานเพลงเดี่ยวใน 
โปรเจคโซโล่ของวง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2018 ในชื่อเพลงว่า SOLO ซึ่งได้รับกระแสตอบรับ 
ที่ดีมาก เพลงได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ การันตีด้วยการได้อันดับ 1 บนชาร์ต
เพลงสหรัฐ (US World Chart) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน (“ BLACKPINK ,” 2562) 

นอกจากนี้ เจนนี่ยังได้เป็น House Ambassador ของแบรนด์ CHANEL เกาหลีใต้  
ที่เป็นแบรนด์เนมระดับโลก ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่พรีเซนเตอร์เท่านั้น แต่หมายถึงการเป็นตัวแทนของ 
แบรนด์ CHANEL และนอกจากนี้ ยังได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์เครื่องส าอาง HERA อีกด้วย 
(Marketeer Online, 2562) 
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2.4.2.2 ลิซ่า หรือ LISA  
 

 
 
ภาพที่ 2.10  รูปเปิดตัวลิซ่า สมาชิกคนที่ 2 ของวง BLACKPINK 
 

ลิซ่า เป็นชื่อในวงการ K-POP ของ ลลิษา มโนบาล ชื่อเล่น ลลิซ หรือชื่อเดิมคือ ป๊อก
แป๊ก ปราณปรียา มโนบาล เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 1997 ลิซ่าเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย 
และเติบโตที่กรุงเทพมหานคร ใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่กับแม่และพ่อบุญธรรมชาวสวิส เป็นเชฟและที่ปรึกษา
การประกอบธุรกิจร้านอาหารและผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารไทยในกรุงเทพมหานคร (“ลิซ่า (นักร้อง
ชาวไทย),” 2562) ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ลิซ่าสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันทั่วไป และหลังจากท่ีไปเป็นศิลปินฝึกหัดค่าย YG Entertainment ลิซ่ายังได้เรียนภาษา
เกาหลีและภาษาญี่ปุ่น จึงท าให้ปัจจุบันลิซ่าสามารถสื่อสารได้ถึง 4 ภาษาด้วยกัน  

ลิซ่าเป็นเด็กกิจกรรมตัวยงตั้ งแต่ตอนเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่ งศึกษาระดับ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาที่โรงเรียนประภามนตรี 1 และโรงเรียนประภามนตรี 2 ตามล าดับ ลิซ่าเคย
เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปประกวดร้องเพลงในโครงการ 3 คุณธรรมน าไทย ที่จัดโดยศูนย์คุณธรรม 
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภททีม ในปี 2009 ลิซ่าเริ่มสนใจวัฒนธรรม K-POP ตั้งแต่ยังเด็ก 
ประกอบกับทางบ้านสนับสนุนให้เรียนเต้น เรียนร้องเพลงตั้งแต่เด็ก (“ลิซ่า (นักร้องชาวไทย),” 2562) 
จึงท าให้ความฝันของลิซ่านั้นชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ด้วยพรสวรรค์ที่โดดเด่น ลิซ่าสามารถเต้นท่าฟรีซ (Freeze) ได้ตั้งแต่อายุ 11 ปี ไป
จนถึงการเต้นหางเครื่องและร าไทย เคยเรียนร้องเพลงกับประภัสสร เทียมประเสริฐ (ผู้ชนะรางวัล
โทรทัศน์ทองค า) และสุภาพรรณ ผลากรกุล (ผู้ฝึกสอนการร้องใน True Academy Fantasia หรือ 
บ้าน AF) อีกทั้งลิซ่าเคยลงแข่งขันการเต้นในโครงการ To Be Number One โดยเป็นหนึ่งในสมาชิก
ของทีม We Zaa Cool ไปแข่งขันในรายการ LG Entertainer ล้านฝันสนั่นโลก ทางช่อง 9 ในเดือน
กันยายน 2009 ซึ่งได้รางวัลพิเศษในประเภททีม และอีกหนึ่งในสมาชิกของทีม We Zaa Cool นั่นคือ 
แบมแบม (BAMBAM) วง GOT7 ชาวไทยที่ Debut เป็นศิลปิน K-POP เช่นกัน (“ลิซ่า (นักร้องชาว
ไทย),” 2562) 

ในปี 2010 ค่าย YG Entertainment ได้มาเปิดออดิชันในประเทศไทยครั้ งแรก  
ลิซ่าได้ส่งคลิปวีดีโอการเต้นเข้าไปออดิชัน จากผู้สมัครทั้งหมดประมาณ 4,000 คน ลิซ่าเป็น 1 ใน 30 
กว่าคนที่ได้ไปแสดงต่อหน้าคณะกรรมการ และผลการออดิชันคือลิซ่าเป็นคนเดียวที่ผ่านการคัดเลือก
จากค่ายในการเปิดออดิชันในประเทศไทยครั้งนี้ ลิซ่าได้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้เพ่ือเข้าเป็นศิลปิน
ฝึกหัดของค่ายเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2011 (“ลิซ่า (นักร้องชาวไทย),” 2562) 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2012 ทางช่อง YouTube ของค่ายได้เผยแพร่วิดีโอชื่อ "Who's 
That Girl" ในวิดีโอเป็นการฝึกเต้นของศิลปินฝึกหัดหญิงที่มีความสามารถโดดเด่นอย่างมาก ซึ่งทาง
ค่ายไม่ได้ให้ข้อมูลมากนัก นอกจากรูปภาพ อายุ และทิ้งปริศนาในส่วนของชื่อและสัญชาติไว้ (“ 
BLACKPINK ,” 2562; Kalaya, 2562) ต่อมาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2013 ลิซ่าได้ปรากฏตัวใน MV 
เพลง RINGA LINGA ของ TAEYANG วง BIGBANG ศิลปินรุ่นพ่ีในค่าย (Chalongsak, 2561) ต่อมา
ในเดือนกันยายน 2014 ลิซ่าได้ปรากฏตัวในวีดีโอโปรโมตแบรนด์ NONA9ON ร่วมกับ BI และ 
BOBBY วง iKON ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของค่ายนั้นเอง (“ BLACKPINK ,” 2562) ซึ่งลิซ่าได้เป็น
นางแบบให้กับแบรนด์จนถึงปี 2019 ที่แบรนด์ปิดตัวลง 

ลิซ่าได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกของวง BLACKPINK เมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน 2016 (“ BLACKPINK ,” 2562) เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของสาธารณชนมาก เพราะลิซ่าเป็น
ศิลปินต่างชาติคนแรกของค่าย YG Entertainment โดยที่ลิซ่าได้ถูกเปิดเผยในต าแหน่ง แรป (Rap) 
และเต้น (Dance) (BLACKPINK, 2019) เป็นน้องเล็กของวง ต่อมาในวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ได้มีการ
เปิดเผยวีดีโอการซ้อมเต้นของ BLACKPINK นั้นท าให้ลิซ่าได้รับความสนใจอย่างมาก ด้วยท่วงท่าลีลา
การเต้นที่โดดเด่น แข็งแรง เซ็กซี่ และเท่ในเวลาเดียวกัน อีกท้ังยังมีการจัดระเบียบร่างกายที่ดีมากจน
เป็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้างของกลุ่มผู้ติดตามวงการ K-POP 

อีกทั้งลิซ่ายังเป็นสมาชิกวง BLACKPINK ที่จดจ าได้ง่ายที่สุด ด้วยผมทรงหน้าม้าที่เป็น 
อัตลักษณ์ของลิซ่า ซึ่งลิซ่าจะไว้ผมหน้าม้ามาตลอดตั้งแต่เด็กจนปัจจุบัน ประกอบด้วยส่วนสูง 167 
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เซนติเมตร (“ลิซ่า (นักร้องชาวไทย),” 2562) ที่มากับรูปร่างเพรียวบาง แขนยาว ขายาว จึงท าสรีระ
ในขณะเต้นนั้นยิ่งน่ามองมากขึ้น  

หลังจากปล่อยผลงานเพลงออกมาตั้งแต่เพลงแรกจนถึงปัจจุบัน ลิซ่ายังคงสร้างความ
ประหลาดใจให้กับกลุ่มแฟนคลับอยู่เรื่อย ๆ เนื่องจากความสามารถหลากหลายด้านที่ค่อย ๆ ถูก
เปิดเผยออกมา ประกอบกับการแสดงออกถึงตัวตนที่เป็นคนจิตใจดี สนุกสนาน ขี้เล่น ขี้อ้อนคล้ายแมว 
ซึ่งแมวเป็นสัตว์เลี้ยงสุดโปรดของลิซ่าทั้งที่บ้านในประเทศไทยและที่หอพักในประเทศเกาหลีใต้ อีกทั้ง
ยังเป็นคนที่เข้มแข็งมาก ต้องใช้ชีวิตห่างไกลจากบ้านและครอบครัวตั้งแต่ยังเด็ก มีความอดทนสูง  จึง
ท าให้แฟนคลับหลงรักและเอ็นดูมากขึ้นเรื่อย ๆ  

จุดเด่นในเรื่องการเต้นของลิซ่าถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ลิซ่านั้นเป็นที่ยอมรับจาก
แฟนคลับทั่วโลก ด้วยความสามารถที่ไร้ข้อกังขา และทุกครั้งที่มีคลิปการเต้นของลิซ่าเผยแพร่สู่
สาธารณะก็จะเกิดกระแสในวงกว้างทุกครั้ง จนกลายเป็นคลิปไวรัลในโลกออนไลน์ถึง 2 ครั้งด้วยกัน 
ได้แก่  (1) คลิปการเต้น Cover เพลง Attention ของ Charlie Puth ในการแสดงคอนเสิร์ต 
BLACKPINK IN YOUR AREA CONCERT ช่วง Solo Stage ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2018 ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น, และ (2) คลิปการเต้น Cover เพลง Swalla ของ Jason Derulo Feat. Nicki Minaj & Ty 
Dolla $ign ในการแสดงคอนเสิร์ต BLACKPINK 2019 World Tour [IN YOUR AREA] BANGKOK 
ช่วง Solo Stage ในวันที่ 11 มกราคม 2019 ที่ประเทศไทย 

ลิซ่าได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ที่อยู่ภายใต้เครือของ YG Entertainment คือ  
แบรนด์ NONA90N ที่เป็นแบรนด์แฟชั่นเสื้อผ้า ซึ่งมี Collection ที่ลิซ่าได้ร่วมออกแบบด้วย และ 
แบรนด์ Moonshot ซ่ึงเป็นแบรนด์เครื่องส าอาง โดยมีการออก Collection Moonshot X Lisa เพ่ือ
ท าตลาดนอกประเทศเกาหลีใต้ และเนื่องจากเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเครือของค่าย จึงเป็นแบรนด์แรกที่
สามารถจัดงาน Fan Sign ของลิซ่าในประเทศไทยได้ นอกจากนี้ลิซ่ายังได้รับคัดเลือกให้เป็น New 
Muse ของแบรนด์ CELINE ซึ่งเป็นแบรนด์เนมระดับโลกอีกด้วย และล่าสุดนี้ลิซ่าได้เป็นพรีเซนเตอร์
ให้กับแบรนด์ในประเทศไทยแบรนด์แรก นั่นคือ AIS ซึ่งได้ท าการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 
7 เมษายน 2019 ที่ผ่านมา (Marketeer Online, 2562) นอกจากนี้ลิซ่ายังได้ขึ้นปกเดี่ยวบนนิตยสาร 
Harper''s Bazaar ของประเทศไทย ฉบับเดือนพฤษภาคม 2019 อีกด้วย ซึ่งการมีผลงานในประเทศ
ไทยของลิซ่าในช่วงเริ่มต้นนี้ก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี 
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2.4.2.3 จีซู หรือ JISOO 
 

 
 
ภาพที่ 2.11  รูปเปิดตัวจีซู สมาชิกคนท่ี 3 ของวง BLACKPINK 
 

จีซู หรือชื่อเต็มคือ คิม จีซู (Kim Jisoo) เกิดในจังหวัดคยองกี ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อ
วันที่  3 มกราคม 1995 จีซู เป็นลูกคนเล็กของบ้าน มี พ่ีชาย 1 คน และพ่ีสาว 1 คน แต่ในวง 
BLACKPINK จีซูกลับเป็นพ่ีใหญ่สุดของวง จีซูจบการศึกษาระดับมัธยมตอนต้นที่โรงเรียนมัธยม 
ควาช็อนชุงอัง (Gwacheon Jungang High School) ในจังหวัดคยองกี และได้ย้ายไปศึกษาต่อใน
ระดับมัธยมตอนปลายที่โรงเรียนมัธยมศิลปะการแสดงโซล (School of Performing Arts Seoul) 
จนถึง ม. 5 แล้วได้ลาออกไปเป็นศิลปินฝึกหัดของค่าย YG Entertainment (“จีซู,” 2562) 

เมื่อเดือน กรกฎาคม 2011 จีซูได้ผ่านการออดิชันของค่ายโดยการร้องเพลง ซึ่งต่อมา
ในวันที่ 15 มกราคม 2013 ภาพของจีซูได้ปรากฏผ่านบล็อกที่เป็นสื่อของค่าย ชื่อว่า YG Life โดยจีซู
ได้รับการยืนยันเป็นคนแรกว่าจะเป็นหนึ่งในสมาชิก Girl Group วงใหม่ของค่ายที่ก าลังจะ Debut นี้ 
ด้วยใบหน้าที่สวยงามไร้เดียงสา ท าให้จีซูถูกเรียกว่าเป็นสาวปริศนา (Mystery Girl) เนื่องจากไม่มีการ
เปิดเผยข้อมูลใด ๆ เลย นอกจากภาพเพียงรูปเดียว (“ BLACKPINK ,” 2562; “จีซู,” 2562) 

ในเดือนตุลาคม 2014 จีซูได้ปรากฏตัวใน MV เพลง Spoiler ของวง Epik High ศิลปิน
รุ่นพ่ีในค่าย และในเดือนพฤศจิกายนก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งใน MV เพลงเปิดตัวของ HI SUHYUN ชื่อ
เพลงว่า I'm Different (“ BLACKPINK ,” 2562; “จีซู,” 2562) ต่อมาในปี 2015 จีซูได้แสดงโฆษณา
ประกบกับดาราหนุ่มชื่อดัง Lee Min Ho ในแบรนด์กระเป๋า Samsonite และเริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อได้
เป็นนางแบบให้กับชุดนักเรียน Smart ร่วมกับวง iKON อีกทั้งยังเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่องดัง
อย่าง The Producers  ที่ออกอากาศทางช่อง KBS2 (“จีซู,” 2562) 

จีซูได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกของวง BLACKPINK เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2016 (“ BLACKPINK ,” 2562) ในต าแหน่ง เสียงร้อง (Vocal) (BLACKPINK, 2019)  
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ที่โดดเด่นด้วยหน้าตาอันสวยงาม พร้อมกับรูปร่างตัวเล็กด้วยส่วนสูง 162 เซนติเมตร (“จีซู,” 2562) 
แต่กลับมีเส้นเสียงที่หนาและสีเสน่ห์อย่างมาก หลังจากที่จีซูได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้กับ
สาธารณชนมากขึ้น จึงท าให้ทราบว่าแท้จริงแล้วจีซูเป็นคนสวยที่มีอารมณ์ขัน ร่าเริง เข้ากับคนง่าย 
ชอบใช้เวลาว่างอยู่กับสุนัขที่เลี้ยง และยังมีความสามารถในการออกรายการวาไรตี้และเป็นพิธีกรใน
รายการเพลง Inkigayo (“จีซู,” 2562) ที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคน อีกทั้งยังเป็นคนที่ใส่ใจคน
รอบข้างท้ังสมาชิกในวง คนใกล้ตัว รวมถึงกลุ่มแฟนคลับอีกด้วย จึงท าให้หลายคนชื่นชมในความน่ารัก
ของจีซูอยู่เป็นประจ า 

นอกจากหน้าตาที่สวยงามที่เป็นจุดแข็งของจีซูแล้ว จีซูยังมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ด้วย
เส้นเสียงที่หนาและแข็งแรง มีความไพเราะลื่นหูท าให้จดจ าได้ง่าย นอกจากนี้จีซูยังเป็นคนที่แสดงให้
เห็นถึงความพยายามในการฝึกฝนพัฒนาตนเองทั้งในเรื่องการร้องและเต้นในทุก ๆ ครั้งที่มีการเปิดตัว
เพลงใหม่ ด้วยเทคนิคการร้องใหม่ ๆ และการเต้นที่แข็งแรงมากข้ึนทุกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนคลับชื่นชม
อยู่เสมอ อีกทั้งจีซูยังได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ KISS ME ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องส าอาง
สัญชาติญี่ปุ่น คู่กับโรเซ่ (Marketeer Online, 2562) เพ่ือเป็นการขยายตลาดของแบรนด์มายัง
ประเทศเกาหลีใต ้
 

2.4.2.4 โรเซ่ หรือ ROSÉ  
 

 
 
ภาพที่ 2.12  รูปเปิดตัวโรเซ่ สมาชิกคนที่ 4 ของวง BLACKPINK 
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โรเซ่ เป็นชื่อในวงการ ซึ่งมีชื่อจริงคือ โรแซนเน พัก (Roseanne Park) หรือ พัก  
แชยอง (Park Chaeyoung) เกิดเม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 1997 ที่เมืองออกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ 
และใช้ชีวิตวัยเด็กที่นั่น เมื่อโรเซ่อายุ 8 ขวบ ครอบครัวได้ย้ายไปอยู่ประเทศออสเตรเลีย โรเซ่ได้ศึกษา
ระดับชั้นมัธยมที่ Canterbury Girls’ Secondary College ซึ่งเป็นเหตุผลที่ท าให้โรเซ่สื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว (WorkpointShorts, 2562) และยังใช้ภาษาเกาหลีในการสื่อสารกับ
ที่บ้าน จึงท าให้โรเซ่พูดได้ 2 ภาษา ก่อนที่จะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ิมเติมจากการเป็นศิลปินฝึกหัด  
(“โรเซ,” 2562) 

ความเป็นศิลปินในตัวของโรเซ่มีสูงมาก สามารถเล่นกีตาร์ได้ในระดับที่ดี และยัง
สามารถเล่นเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนได้ เช่น เปียโน เป็นต้น อีกทั้งยังเคยเป็นนักร้องประสานเสียงที่โบสถ์
ในประเทศออสเตรเลีย โรเซ่ชื่นชอบการวาดรูป มีอารมณ์ที่อ่อนไหวง่าย มักแสดงออกถึงอาการคิดถึง
ครอบครัว โดยที่โรเซ่มีพ่ีสาว 1 คน (“โรเซ,” 2562) และเลี้ยงปลาทองไว้ที่บ้านหลายตัว  

ในปี 2012 โรเซ่ชนะการออดิชันกับค่าย YG Entertainment ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยการร้องและเล่นกีตาร์ ในเดือนเมษายน โรเซ่ย้ายไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ ส่วน
ครอบครัวของโรเซ่ยังคงอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย และได้เข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดของค่ายในวันที่ 
7 พฤษภาคม 2012 หลังจากนั้นไม่นาน โรเซ่ก็ได้ร่วมร้องเพลง Without You กับศิลปินรุ่นพ่ีในค่าย 
G-Dragon วง BIGBANG ที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน โดยที่ทางค่ายไม่ได้เปิดเผยข้อมูลใด ๆ 
(“ BLACKPINK ,” 2562; “โรเซ,” 2562) เพียงแต่ระบุว่าเป็น Girl Group วงใหม่ของค่าย 

โรเซ่ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกของวง BLACKPINK เมื่อวันที่ 
22 มิถุนายน 2016 (“ BLACKPINK ,” 2562) ในต าแหน่ง เสียงร้อง (Vocal) (BLACKPINK, 2019) 
ด้วยเสียงร้องที่เล็กแต่ทรงพลัง และมีความเป็นเอกลักษณ์สูงมาก จึงท าให้เสียงร้องของโรเซ่นั้นเป็นที่
จดจ าได้ง่าย อีกทั้งโรเซ่ยังมีรูปร่างที่บอบบางด้วยเอวที่เล็กมากประกอบกับส่วนสูงที่มากถึง 168 
เซนติเมตร (“โรเซ,” 2562) จนหลายคนมีความเห็นว่าโรเซ่เป็นคนที่น่าทะนุถนอมอย่างมาก 

หลังจาก Debut แล้วโรเซ่ยังมีโอกาสได้ร้องเพลงน า ที่ใช้ส าหรับประกอบรายการเซอร์
ไววัล MIX 9 ของค่าย YG Entertainment ในชื่อเพลง Just Dance และยังมีโอกาสได้ออกรายการ
วาไรตี้หลายครั้ง โดยรายการที่โรเซ่ได้แสดงความสามารถด้านการร้องเพลงจนเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวง
กว้างนั่นคือ รายการ King of masked singer ทางช่อง MBC ตอนที่ 103–104 ในนามหน้ากากสาว
น้อยละครสัตว์ และในรายการ Fantastic Duo 2 ทางช่อง SBS ตอนที่ 19–20 ซึ่งท าให้โรเซ่ได้รับค า
ชมมากมายเกี่ยวกับเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ 

โรเซ่ได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ KISS ME ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องส าอาง
สัญชาติญี่ปุ่น คู่กับจีซู (Marketeer Online, 2562) เพ่ือเป็นการขยายตลาดมายังประเทศเกาหลีใต้ 
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2.4.3 ช่องทางการสื่อสารของวง BLACKPINK  
 

ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของวง BLACKPINK มีทั้งการสื่อสารจากค่ายต้นสังกัด 
YG Entertainment และจากวง BLACKPINK รวมถึงช่องทางส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนด้วย โดยมี
ทั้งรูปแบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) ซึ่งการสื่อสารในรูปแบบออฟไลน์นั้นมี
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2.5  ช่องทางการสื่อสารแบบออฟไลน์ (Offline) 
 

YG Entertainment BLACKPINK 

ค่าย YG Entertainment คอนเสิร์ต (Concert) 
ร้านขายสินค้าของค่าย (YG Official goods) มีหลาย
สาขาตามแหล่งช้อปปิ้งของประเทศเกาหลีใต้ เช่น ย่า
นมยองดง ย่านอีแด เป็นต้น  

งานพบปะแฟนคลับ (Fan Meeting)  
หรือ งานแจกลายเซ็น (Fansign) 

- อีเว้นท์ (Event) 

 
ส่วนช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ที่ เป็นสื่อทางการ (Online Official) นั้นจะมี 2 

ช่วงเวลา คือ (1) ช่วงก่อนเปิดตัววงอย่างเป็นทางการ (Pre-Debut) ที่จะสื่อสารผ่านช่องทางของค่าย 
YG Entertainment , และ (2) ช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Debut) จะสื่อสารทั้งช่องทางของค่าย
และช่องทางของ BLACKPINK โดยตรง ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.6 และตารางท่ี 2.7 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2.6  ช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ (Online) ของค่าย YG Entertainment 
 

ช่องทางการสื่อสาร ชื่อ Account หรือ URL 
Website YG Family www.ygfamily.com 

บล็อกข่าว YG Life www.yg-life.com 

ร้านค้าออนไลน์ YG Select www.ygselect.com 
Facebook 
(เข้าร่วม 9 ส.ค. 2010) 

YG FAMILY www.facebook.com/ygfamily 

Twitter 
(เข้าร่วม 8 พ.ย. 2011) 

YG FAMILY @ygent_official 
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ตารางท่ี 2.6  (ต่อ) 
 

ช่องทางการสื่อสาร ชื่อ Account หรือ URL 
YouTube 
(เข้าร่วม 17 ม.ค. 2008) 

YG ENTERTAINMENT  https://www.youtube.com/user/YG 
Entertainment 

Instagram 
(เข้าร่วม 26 ธ.ค. 2012) 

YANG HYUN SUK @fromyg 

 
 
ตารางท่ี 2.7  ช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ (Online) ของวง BLACKPINK 
 

ช่องทางการสื่อสาร ชื่อ Account หรือ URL 

Website BLACKPINK www.blackpinkofficial.com 
Official Fanclub 
เฉพาะแฟนคลับเกาหลี 

BLINK https://blink.blackpinkofficial.com 

Website ประเทศญี่ปุ่น BLACKPINK www.ygex.jp/blackpink 

Facebook 
(เข้าร่วม 29 มิ.ย. 2016) 

BLACKPINK  
GLOBAL BLINK 

www.facebook.com/BLACKPINKOFFICIAL 

Twitter 
(เข้าร่วม 23 มิ.ย. 2017) 

BLACKPINK @ygofficialblink 

YouTube 
(เข้าร่วม 28 มิ.ย. 2016) 

BLACKPINK https://www.youtube.com/channel/UCOm 
HUn--16B90oW2L6FRR3A?&ab_channel= 
BLACKPINK 

YouTube LISA 
(เข้าร่วม 24 ต.ค. 2018) 

Lilifilm Official https://www.youtube.com/channel/UC35H 
KvKYPkri4Grd5KXl3wQ?0&ab_channel= 
LilifilmOfficial 

Instagram 
(เข้าร่วม 5 ก.ค. 2016) 

BLACKPINK @blackpinkofficial 

Instagram JENNIE 
(เข้าร่วม 15 มิ.ย. 2018) 

J @jennierubyjane 

Instagram LISA 
(เข้าร่วม 15 มิ.ย. 2018) 

LISA @lalalalisa_m 
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ตารางท่ี 2.7  (ต่อ) 
 

ช่องทางการสื่อสาร ชื่อ Account หรือ URL 
Instagram JISOO 
(เข้าร่วม 15 มิ.ย. 2018) 

JISOO @sooyaaa__ 

Instagram ROSÉ 
(เข้าร่วม 15 มิ.ย. 2018) 

ROSÉ @roses_are_rosie 

V LIVE 
(เข้าร่วม 8 ส.ค. 2016) 

BLACKPINK https://channels.vlive.tv/F001E5/home 

V LIVE CH+ 
(มีค่าใช้จ่ายเป็นสมาชิก) 
(เข้าร่วม 18 ม.ค. 2017) 

BLACKPINK+ https://www.vlive.tv/channelplus/E892D3 

TikTok blackpinkofficial http://vt.tiktok.com/JNmvm3 

Spotify 
(Music Platform) 

BLACKPINK https://open.spotify.com/artist/41MozSoPIs 
D1dJM0CLPjZF 

Apple Music 
(Music Platform) 

BLACKPINK https://itunes.apple.com/th/artist/blackpink 
/1141774019 

Melon 
(Music Platform) 

BLACKPINK https://www.melon.com/artist/timeline.ht 
m?artistId=995169 

Genie 
(Music Platform) 

BLACKPINK https://www.genie.co.kr/detail/artistInfo? 
xxnm=80539764 

Mnet 
(Music Platform) 

BLACKPINK http://www.mnet.com/artist/503731 

Bugs! 
(Music Platform) 

BLACKPINK https://music.bugs.co.kr/artist/20022492? 
wl_ref=S_ab_01_02 

NAVER MUSIC 
(Music Platform) 

BLACKPINK https://music.naver.com/artist/home.nhn? 
artistId=500555 

Soribada 
(Music Platform) 

BLACKPINK http://www.soribada.com/music/artist/ 
AK073210 
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Music Platforms หรือ Music Streaming Platforms หมายถึง ช่องทางในการฟังเพลง
ออนไลน์ และจ าหน่ายเพลงอย่างถูกลิขสิทธิ์ มีบริการทั้งในรูปแบบบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยที่ 
Melon, Genie, Mnet, Bug!, NAVER MUSIC และ Soribada นั้นเป็น Platforms ที่ใช้งานได้ใน
ประเทศเกาหลีใต้เท่านั้น เพ่ือน ายอดจ าหน่ายและยอดฟังเพลงไปคิดคะแนนนรวมในรายการเพลงของ
ประเทศเกาหลีใต้ เช่น Inkigayo, Music Bank, Show! Music Core, M Countdown รวมไปถึงถูก
น าไปคิดคะแนนในงานประกาศรางวัลใหญ่ปลายปี เช่น Melon Music Award, MAMA และ GDA 
เป็นต้น (forWINNER_Thailand, 2560) ส่วน Spotify และ Apple Music จะเป็น Platform ที่เปิด
ให้บริการในระดับสากล สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก 

 
จากช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของวง BLACKPINK ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัย

ได้สรุปช่องทางการสื่อสารออนไลน์เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่ใช้ในการในการจ าหน่ายและ 
ฟังเพลงออนไลน์ ได้แก่ Spotify, Apple Music, Melon, Genie, Mnet, Bug!, NAVER MUSIC และ 
Soribada, (2) กลุ่มที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวง ได้แก่ Website, บล็อกข่าว, ร้านค้า
ออนไลน์, Facebook, Twitter, Official Fanclub และ TikTok, (3) กลุ่มที่ใช้ในการเผยแพร่สื่อ
ดิจิทัลที่เป็นต้นฉบับ ได้แก่ YouTube, Instagram และ V LIVE ซึ่งจากทั้ง 3 กลุ่มนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้
ข้อมูลจากกลุ่มที่ 1 และ 2 ในการประกอบการสรุปและอภิปรายผลเท่านั้น ส่วนข้อมูลที่จะใช้ในการ
วิเคราะห์อัตลักษณ์และการเล่าเรื่องของวง BLACKPINK จะเป็นข้อมูลจากกลุ่มที่ 3 เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ที่มีข้อมูลเป็นสื่อดิจิทัลต้นฉบับ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

 
2.4.3.1 ช่วงก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Pre-Debut)  

 
1) ช่องทางการสื่อสารของค่าย จาก YouTube ชื่อ YG ENTERTAINMENT ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวข้องกับสมาชิกวง BLACKPINK ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคา 2008 จนถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2016 
2) ช่องทางการสื่อสารของวง BLACKPINK จาก 

(1) YouTube ชื่อ BLACKPINK ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2016 จนถึง วันที่  
7 สิงหาคม 2016 

(2) Instagram ชื่อ @blackpinkofficial ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2016 จนถึง 
วันที่ 7 สิงหาคม 2016 
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2.4.3.2 ช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Debut)  
 

1) ช่องทางการสื่อสารของวง BLACKPINK จาก YouTube 
(1) YouTube ชื่อ BLACKPINK ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2016 จนถึง วันที่ 20 

เมษายน 2019 
(2) YouTube ชื่อ Lilifilm Official ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2018 จนถึง วันที่ 

20 เมษายน 2019 
2) ช่องทางการสื่อสารของวง BLACKPINK จาก Instagram 

(1) Instagram ชื่อ @blackpinkofficial ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2016 จนถึง 
วันที่ 20 เมษายน 2019 

(2) Instagram ชื่อ @jennierubyjane ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2018 จนถึง 
วันที่ 20 เมษายน 2019 

(3) Instagram ชื่อ @lalalalisa_m ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2018 จนถึง 
วันที่ 20 เมษายน 2019 

(4) Instagram ชื่อ @sooyaaa__ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2018 จนถึง วันที่ 
20 เมษายน 2019 

(5) Instagram ชื่อ @roses_are_rosie ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2018 จนถึง 
วันที่ 20 เมษายน 2019 

3) ช่องทางการสื่อสารของวง BLACKPINK จาก V LIVE 
(1) V LIVE ชื่อ BLACKPINK จนถึง วันที่ 20 เมษายน 2019 
(2) V LIVE CH+ ชื่อ BLACKPINK+ จนถึง วันที่ 20 เมษายน 2019 

 
 

2.4.4 ผลงานของวง BLACKPINK 
 

ผลงานที่ผ่านมาของวง BLACKPINK จะแบ่งเป็น 2 หมวดหมู่ ได้แก่ (1) ผลงานเพลงของวง 
BLACKPINK, (2) รายการโทรทัศน์และรายการอ่ืน ๆ ของวง BLACKPINK (About Blackpink, 2019) 
ดังตารางที่ 2.8 และตารางท่ี 2.9 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.8  ผลงานเพลงของวง BLACKPINK 
 

ว/ด/ป ศิลปิน อัลบัม เพลง MV  
08/08/2016 BLACKPINK 1st Single Album 

SQUARE ONE 
Boombayah 604M Views 

Like 5.4M 
Whistle 371M Views 

Like 3.2M 
01/11/2016 BLACKPINK 2nd Single Album 

SQUARE TWO 
Playing with Fire 393M Views 

Like 3.1M 
Stay 165M Views 

Like 2.1M 
22/07/2017 BLACKPINK Single Song As If It's Your Last 601M Views 

Like 5.2M 

15/06/2018 BLACKPINK 1st Mini Album 
SQUARE UP 

DDU-DU DDU-DU 823M Views 
Like 9.3M 

Forever Young - 
Really - 

See U Later - 

19/10/2018 Dua Lipa & 
BLACKPINK 

Dua Lipa: 
Complete Edition 

Kiss and Make Up - 

12/11/2018 JENNIE Single Song Solo 310M Views 
Like 5.6M 

05/04/2019 BLACKPINK 2nd Mini Album  
KILL THIS LOVE 

KILL THIS LOVE 371M Views 
Like 8.3M 

Don't Know  
What To Do 

- 

Kick It - 

Hope Not - 
DDU-DU DDU-DU 
Remix 

- 

 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
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ตารางท่ี 2.9 รายการโทรทัศน์และรายการอ่ืน ๆ ของวง BLACKPINK 
 

ว/ด/ป ชื่อรายการ ช่องทาง ศิลปินเข้าร่วม 
08/08/2016 BLACKPINK - Debut Showcase V LIVE BLACKPINK 

12/11/2016 BLACKPINK at 숙소 V LIVE BLACKPINK 
16/11/2016 Weekly Idol EP.277 MBC BLACKPINK 

16/11/2016 Asia Artist Awards 2016 StarNews BLACKPINK 

19/11/2016 MelOn Music Awards 2016 MBC BLACKPINK 
05/12/2016 BLACKPINK's LieV V LIVE BLACKPINK 

18/12/2016 Running Man EP.330 SBS BLACKPINK 
26/12/2016 Gayo Daejun Music Awards 2016 SBS BLACKPINK 

11/01/2017 Radio Star Ep.509 MBC JISOO & ROSÉ 
13/01/2017 Golden Disk Award 2017 JTBC BLACKPINK 

20/01/2017 Seoul Music Awards 2017 Sports Seoul BLACKPINK 
04/02/2017 Inkigayo (MC) SBS JISOO 

22/02/2017 Gaon Chart Music Awards Mnet BLACKPINK 
26/02/2017 Get It Beauty OnStyle TV BLACKPINK 

26/03/2017 King Of Mask Singer EP.104 MBC ROSÉ 

28/04/2017 리챙 is back ♡ V LIVE ROSÉ & LISA 
27/05/2017 My Little Television EP.98,99 MBC BLACKPINK 

23/06/2017 BLACKPINK COMEBACK LIVE V LIVE BLACKPINK 
25/06/2017 Section TV Idol Men ep884 MBC BLACKPINK 

26/06/2017 SBS Youngstreet Radio รายการวิทยุ BLACKPINK 
26/06/2017 New Late Night E News EP.26 SBS BLACKPINK 

28/06/2017 Kangta Starry Night Radio รายการวิทยุ BLACKPINK 
04/07/2017 Hongki's Kiss the Radio รายการวิทยุ BLACKPINK 

04/07/2017 [Super K-Pop] BLACKPINK Interview รายการวิทยุ BLACKPINK 
05/07/2017 Weekly Idol EP.310 MBC BLACKPINK 

05/07/2017 Park Sohyun's Love Game Radio Show รายการวิทยุ BLACKPINK 
06/07/2017 BLACKPINK and Heize at Cultwo Show รายการวิทยุ BLACKPINK 

07/07/2017 Choi Hwa Jung's Powertime Radio 
Show 

รายการวิทยุ BLACKPINK 



76 

 

 

ตารางท่ี 2.9  (ต่อ) 
 

ว/ด/ป ชื่อรายการ ช่องทาง ศิลปินเข้าร่วม 
07/07/2017 Power FM Bae Sungjae's 10 รายการวิทยุ ROSÉ & LISA 

10/07/2017 Jung Yumi's FM Date Radio Show รายการวิทยุ BLACKPINK 
13/07/2017 LISA TV OnStyle TV LISA 

16/07/2017 Fantastic Duo 2 EP.16 SBS JISOO & LISA 

20/07/2017 Style Follow SBS BLACKPINK 
26/07/2017 Kim Shinyoung's Hope Song at Noon 

Radio Show 
รายการวิทยุ BLACKPINK 

30/07/2017 King Of Mask Singer EP.122 MBC JISOO 

05/08/2017 Knowing Brothers EP.87 JTBC BLACKPINK 
06/08/2017 Fantastic Duo 2 EP.19 SBS ROSÉ 

13/08/2017 JYP Party People EP.4 SBS BLACKPINK 
16/08/2017 LISA x GET IT BEAUTY OnStyle TV LISA 

23/08/2017 Wednesday Food Talk EP.132 tvN JISOO 
30/08/2017 Premium Talk Night Line Live BLACKPINK 

30/08/2017 BLACKPINK ออกรายการที่ญี่ปุ่น MATOME BLACKPINK 
22/10/2017 Busan One Asia Festival BOF SBS BLACKPINK 

19/11/2017 MIXNINE EP.4 JTBC JENNIE 
06/12/2017 NHK Hangul Lesson on TV NHK TV BLACKPINK 

25/12/2017 Gayo Daejun Music Awaeds 2017 SBS BLACKPINK 

27/12/2017 Get It Beauty EP.42,43 OnStyle TV JISOO 
06/01/2018 BLACKPINK HOUSE EP.1-12 JTBC2 BLACKPINK 

10/01/2018 Golden Disc Awards 2018 JTBC BLACKPINK 
25/01/2018 Seoul Music Award 2018 Sports Seoul BLACKPINK 

27/03/2018 BLACKPINK ออกรายการที่ญี่ปุ่น Abema TV BLACKPINK 
28/04/2018 BLACKPINK Home Party Abema TV BLACKPINK 

18/05/2018 Sprite's New Model Blackpink Interview Journey BLACKPINK 
18/06/2018 Suhyun’s Volume Up รายการวิทยุ BLACKPINK 

19/06/2018 MBC FM4U 2pm Ji-SukJin Date รายการวิทยุ BLACKPINK 
19/06/2018 [KRUNK INSIDE] with LISA YouTube BLACKPINK 
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ตารางท่ี 2.9  (ต่อ) 
 

ว/ด/ป ชื่อรายการ ช่องทาง ศิลปินเข้าร่วม 
20/06/2018 BLACKPINK Live about Square Up V LIVE BLACKPINK 

21/06/2018 SBS Power FM Lee Guk Joo Young 
Street 

รายการวิทยุ BLACKPINK 

26/06/2018 PowerTime Radio Interview  รายการวิทยุ BLACKPINK 
27/06/2018 Hope Song Radio Interview รายการวิทยุ BLACKPINK 

27/06/2018 New Late Night E News EP.71 SBS BLACKPINK 
28/06/2018 Boom Boom Power Radio Interview รายการวิทยุ BLACKPINK 

28/06/2018 BLACKPINK Weibo Live Broadcast Weibo Live BLACKPINK 

28/06/2018 Moon Hee Jun Radio Interview รายการวิทยุ BLACKPINK 
29/06/2018 Love Game Radio Interview รายการวิทยุ BLACKPINK 

14/07/2018 Unexpected Q EP.11 MBC JISOO 
15/07/2018 Running Man EP.409 SBS JISOO & JENNIE 

22/07/2018 My Little Old Boy EP.97 KOCOWA BLACKPINK 
23/07/2018 Idol Room EP.7 JTBS BLACKPINK 

08/08/2018 BLACKPINK 2 주년 EVE V LIVE BLACKPINK 
12/08/2018 Running Man EP.413 SBS JENNIE 

20/08/2018 LISA BLACKPINK Exclusive Interview LINE TV BLACKPINK 
25/08/2018 Amazing Saturday EP.21 tvN JISOO & ROSÉ 

28/08/2018 Blackpink Premium Talk Night Line Live BLACKPINK 

29/08/2018 Wednesday Food Talk EP.184 tvN ROSÉ 
22/09/2018 Real man 300 MBC LISA 

23/09/2018 BLACKPINK X 'Star Road' Tea Time V LIVE BLACKPINK 
05/10/2018 YG Future Strategy Office EP.1 Netflix BLACKPINK 

10/10/2018 VMAJ 2018 MTV BLACKPINK 
14/10/2018 BBQ & SBS Super Concert 2018 SBS BLACKPINK 

21/10/2018 BLACKPINK on Love Music Japan TV BLACKPINK 
16/11/2018 Michuri 8-1000 SBS JENNIE 

17/11/2018 'SOLO' DIARY YouTube JENNIE 
20/11/2018 [KRUNK INSIDE] with BLACKPINK YouTube BLACKPINK 
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ตารางท่ี 2.9  (ต่อ) 
 

ว/ด/ป ชื่อรายการ ช่องทาง ศิลปินเข้าร่วม 
01/12/2018 MelOn Music Awards 2018 MBC BLACKPINK 

13/12/2018 We will channel you SBS BLACKPINK 
25/12/2018 Gayo Daejun Music Awards 2018  SBS BLACKPINK 

05/01/2019 Golden Disc Awards 2019 JTBC BLACKPINK 

23/01/2019 Gaon Chart Music Awards Mnet BLACKPINK 
06/02/2019 Special Final In Kyocera Dome Osaka Asahi TV BLACKPINK 

11/02/2019 The Late Show with Stephen Colbert CBS BLACKPINK 
12/02/2019 Good Morning America ABC BLACKPINK 

15/02/2019 Strahan and Sara ABC BLACKPINK 
15/02/2019 BLACKPINK DIARIES YouTube BLACKPINK 

27/02/2019 Special Final In Kyocera Dome Osaka Asahi TV BLACKPINK 
09/04/2019 Beats 1 last year Apple Music BLACKPINK 

11/04/2019 The Capital Evening Show Capital FM BLACKPINK 
12/04/2019 Coachella Valley Music and Arts 

Festival  D-1 
YouTube BLACKPINK 

12/04/2019 Coachella Valley Music and Arts 
Festival  D-2 

YouTube BLACKPINK 

16/04/2019 LA’s 1 Hit Music Station KIIS FM BLACKPINK 

17/04/2019 Zhac Sang Show YouTube BLACKPINK 
18/04/2019 Late Late Show With James Corden CBS BLACKPINK 

18/04/2019 LA’s New Hit Music Radio AMP Radio BLACKPINK 
10/05/2019 Stokes & Friends Podcast Spotify BLACKPINK 

23/05/2019 BLACKPINK Backstage Interview BBC UK BLACKPINK 

02/06/2019 Stage-K JTBC BLACKPINK 

 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2019 
 



79 

 

 

จากการรวบรวมผลงานที่ผ่านมาของวง BLACKPINK ข้างต้น ผู้วิจัยจะศึกษาอัตลักษณ์และ
การเล่าเรื่องเฉพาะข้อมูลที่เป็น MV เท่านั้น ซึ่งมีทั้งหมด 8 MV ด้วยกัน ได้แก่ (1) Boombayah, (2) 
Whistle, (3) Playing with Fire, (4) Stay, (5) As If It's Your Last, (6) DDU-DU DDU-DU, (7) 
Solo, และ (8) KILL THIS LOVE ส่วนผลงานอ่ืน ๆ จะใช้ในการประกอบการวิเคราะห์สรุปผลและ
อภิปรายผลเท่านั้น 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 3 
 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์และการเล่าเรื่อง เพ่ือสร้างกระแสนิยมของวง BLACKPINK ผ่าน

สื่อออนไลน์” เป็นการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์อัตลักษณ์และท าความเข้าใจการการเล่าเรื่องของวง 
BLACKPINK ที่ท าให้วง BLACKPINK ประสบความส าเร็จและเป็นกระแสนิยมในวงการเพลง โดย
ผู้วิจัยได้ เลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านเทคนิคการวิ เคราะห์
ส่วนประกอบ (Component Analysis) ในบริบทที่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ในระดับสากล ไม่
จ าเป็นต้องมีความรู้ในภาษาเกาหลีที่แตกฉาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
Spradley ได้เป็นผู้แนะน าวิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Component Analysis) ซึ่ง 

สุภางค์ จันทวนิช (2546, น.98) ได้น าเสนอว่า “การวิเคราะห์ส่วนประกอบ คือ การแสวงหาคุณสมบัติ 
(องค์ประกอบของความหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหรือชนิดต่าง ๆ ของข้อมูลอย่างเป็นระบบแล้วน า
คุณสมบัตินั้นขึ้นมาเปรียบเทียบกัน” เพ่ือหาลักษณะร่วมที่เหมือนกันและแตกต่างกัน หลังจากนั้นจึง
ท าการสรุปบรรยายให้เห็นถึงความหมายของข้อมูลเหล่านั้น ส าหรับการหาส่วนประกอบเพ่ือการ
เปรียบเทียบนั้น เป็นวิจารณญาณของผู้วิจัยที่จะเลือกว่าส่วนประกอบใดจะท าให้การเปรียบเทียบนั้น
ชัดเจนขึ้น และสามารถเพ่ิมส่วนประกอบออกไปได้เรื่อย ๆ ไม่มีข้อจ ากัด โดยมีขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ส่วนประกอบอย่างเป็นระบบ 8 ขั้นตอน (สุภางค์ จันทวนิช, 2546, น.100)  ดังนี้ 

 
1) เลือกชนิดของข้อมูลหรือค าที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบเพ่ือการเปรียบเทียบ 

ข้อมูลที่เลือกไม่ควรมีหลายชนิด ปกติแล้วไม่ควรเลือกข้อมูลที่จะจ าแนกชนิดได้
ไม่เกิน 10 ชนิด 

2) ท ารายชื่อคุณสมบัติของข้อมูลแต่ละชนิดให้ละเอียด 
3) เตรียมกระดาษส าหรับเปรียบเทียบ ใส่รายชื่อข้อมูลที่จะเปรียบเทียบลงไป 
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4) คัดเลือกหรือก าหนดส่วนประกอบที่เห็นว่าเหมาะสมแก่การน ามาเปรียบเทียบ
ส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นคู่เปรียบเทียบ เช่น ใช่/ไม่ใช่, ดี/เลว, มี/ไม่มี ซึ่ง
จะเป็นส่วนประกอบที่ง่ายแก่การเปรียบเทียบในขั้นต้น ๆ แต่ไม่จ าเป็นต้องใช้
คุณสมบัติง่าย ๆ นี้เท่านั้น สามารถใช้คุณสมบัติที่หลากหลายมาเปรียบเทียบได้ 

5) ประมวลผลส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกันเข้าเป็นเรื่องเดียวกัน เพ่ือให้ข้อมูลที่
วิเคราะห์ได้มีความเชื่อมโยง 

6) เสาะหาคุณสมบัติที่น่าจะน ามาเปรียบเทียบเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้องค์ประกอบที่จะ
แสดงคาวมแตกต่างของข้อมูลได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น 

7) เก็บข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบและคุณสมบัติที่ต้องการเพ่ิมเติม 
8) สร้างข้อสรุปจากการเปรียบเทียบที่ได้ในที่สุด 

 
ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และประยุกต์ขั้นตอนในการวิเคราะห์ส่วนประกอบ 

โดยการรวมขั้นตอนที่มีรายละเอียดใกล้เคียงกันและได้ผลลัพธ์เหมือนกัน รวมเข้าไว้เป็นขั้นตอน
เดียวกัน เพ่ือให้ง่ายและไม่สับสนในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์
ส่วนประกอบเป็น 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 
1) เลือกชนิดของข้อมูลหรือค าท่ีต้องการศึกษาส่วนประกอบ 
2) ท ารายชื่อคุณสมบัติของข้อมูลแต่ละชนิดให้ละเอียด 
3) ก าหนดส่วนประกอบที่ต้องการน ามาเปรียบเทียบ 
4) จัดท าตารางเปรียบเทียบข้อมูล 
5) เก็บข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบและคุณสมบัติที่ต้องการเพ่ิมเติม 
6) สร้างข้อสรุปจากการเปรียบเทียบ 

 
จากวัตถุประสงค์การวิจัย, กรอบแนวคิดการวิจัย และวิธีการวิจัยที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 

ผู้วิจัยได้ท าการสรุปความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และวิธีการวิจัยได้ ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.1  ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และวิธีการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด วิธีการวิจัย 

ข้อ 3  
การวิเคราะห์ส่วนประกอบในขั้นตอนที่ 5 
‘บริบทแวดล้อม’ 

ข้อ 2  การวิเคราะห์ส่วนประกอบ ‘การเล่าเรื่อง’ 
ข้อ 1  การวิเคราะห์ส่วนประกอบ ‘อัตลักษณ์’ 

 
 

การคัดเลือกหน่วยข้อมูล 

 
 

โดยงานวิจัยชิ้นนี้มีกระบวนการวิจัย 3 ล าดับขั้น ได้แก่ (1) การเตรียมการ คือ การคัดเลือก
หน่วยข้อมูล, (2) การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบ 6 ขั้นตอน ซึ่งจะแยกเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนของอัตลักษณ์ และส่วนของการเล่าเรื่อง , และ (3) การรายงานผล คือ การน าเสนอ
ข้อมูล โดยมีแผนภาพกระบวนการวิจัย ดังนี้ 
 

การเตรียมการ 

คัดเลือกหน่วยข้อมูล 

 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Compo.nent Analysis) 

อัตลักษณ์ การเล่าเรื่อง 

 
 

การรายงานผล 

น าเสนอข้อมูล 

 
ภาพที่ 3.1  แผนภาพกระบวนการวิจัย 
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3.1 การเตรียมการ 

หน่วยข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Pre-
Debut), และ (2) ช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Debut) โดยจะใช้เงื่อนไขจากยอดผู้เข้าชมที่มากที่สุด
ของแต่ละช่องทางการสื่อสารในการคัดเลือกหน่วยข้อมูลตัวอย่าง (เก็บข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 
2019) ดังต่อไปนี้ 

 
 

3.1.1 ช่วงก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Pre-Debut)  
 

การคัดเลือกหน่วยข้อมูลในช่วงก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Pre-Debut) จะท าการ
คัดเลือกจาก 2 ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ (1) ช่องทางการสื่อสารของค่าย, และ (2) ช่องทางการ
สื่อสารของวง BLACKPINK โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1) ช่องทางการสื่อสารของค่าย จาก YouTube ชื่อ YG ENTERTAINMENT  
มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสมาชิกวง BLACKPINK ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคา 2008 
จนถึง วันที่  7 สิงหาคม 2016 พบคลิปวีดีโอที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับสมาชิกวง 
BLACKPINK ทั้งหมดเพียง 6 คลิป ล้วนมีเนื้อหาเพ่ือปูทางไปสู่การ Debut ผู้วิจัยจึง
จะศึกษาทั้ง 6 คลิปวีดีโอ 

 
2) ช่องทางการสื่อสารของวง BLACKPINK จาก 

(1) YouTube ชื่อ BLACKPINK  
มียอดผู้ติดตาม 22.4 ล้านคน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2016 จนถึง 
วันที่ 7 สิงหาคม 2016 พบ 1 คลิปวีดีโอ 

(2) Instagram ชื่อ @blackpinkofficial  
มียอดผู้ติดตาม 16.7 ล้านคน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2016 จนถึง 
วันที่ 7 สิงหาคม 2016 พบ 7 ภาพ ซึ่งคัดเลือกจากภาพที่มียอดกด Like 
เยอะที่สุด 
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จากการค้นหาข้อมูลทั้งหมดในช่วง Pre-Debut ผู้วิจัยได้สรุปหน่วยข้อมูลที่จะน าไป
วิเคราะห์อัตลักษ์และการเล่าเรื่อง 8 หน่วยข้อมูล โดยเรียงตามล าดับเวลา ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.2  หน่วยข้อมูลในการเก็บข้อมูลช่วง Pre-Debut 
 

ว/ด/ป ชื่อข้อมูล Views Like ประเภทข้อมูล 

10/05/2012 
WHO’S THAT GIRL??? 

10.4M 172K 
การฝึกซ้อม 
(Practice) 

YouTube ค่าย : https://www.youtube.com/ 
watch?v=VdhLxKFcOWQ 

29/08/2012 
YG Trainee – JENNIE KIM (김제니) 

8.8M 202K 
การฝึกซ้อม 
(Practice) 

YouTube ค่าย : https://www.youtube.com/ 
watch?v=HFQBxmv0GWc 

20/01/2013 
JENNIE KIM (김제니) – YG NEW ARTISTS 

8.2M 132K 
การฝึกซ้อม 
(Practice) 

YouTube ค่าย : https://www.youtube.com/ 
watch?v=VlxfVHKFuuA 

17/09/2014 
NONAGON – BOBBY + B.I 

1.1M 26K 
โฆษณา CF 

(Commercial 
Film) 

YouTube ค่าย : https://www.youtube.com/ 
watch?v=cdsywHhL2B0 

18/11/2014 

HI SUHYUN – 나는 달라(I’M DIFFERENT) 
(ft.BOBBY) M/V 

31.3M 393K 
MV 

(Music Video) YouTube ค่าย : https://www.youtube.com/ 
watch?v=2zwTaT0JeOY 

02/03/2015 
NONAGON – FW 2015 

876K 22K 
โฆษณา CF 

(Commercial 
Film) 

YouTube ค่าย : https://www.youtube.com/ 
watch?v=bZVWfvV-ZZY 

05/07/2016 
BLACKPINK – DANCE PRACTICE VIDEO 

38.2M 792K 
การฝึกซ้อม 
(Practice) 

YouTube วง : https://www.youtube.com/ 
watch?v=3fg8pyLKvXE 

10/07/2016 
แคปชันภาพ #BLACKPINK #LISA 

- 398K 
รูปภาพ 
(Image) 

Instagram วง : https://www.instagram.com/ 
p/BHph_51hacI/ 

 

หมายเหตุ:  เก็บข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2019 เวลา 20.00 น. 

https://www.youtube.com/watch?v=VdhLxKFcOWQ
https://www.youtube.com/watch?v=VdhLxKFcOWQ
https://www.youtube.com/watch?v=HFQBxmv0GWc
https://www.youtube.com/watch?v=HFQBxmv0GWc
https://www.youtube.com/watch?v=VlxfVHKFuuA
https://www.youtube.com/watch?v=VlxfVHKFuuA
https://www.youtube.com/watch?v=cdsywHhL2B0
https://www.youtube.com/watch?v=cdsywHhL2B0
https://www.youtube.com/watch?v=2zwTaT0JeOY
https://www.youtube.com/watch?v=2zwTaT0JeOY
https://www.youtube.com/watch?v=bZVWfvV-ZZY
https://www.youtube.com/watch?v=bZVWfvV-ZZY
https://www.youtube.com/watch?v=3fg8pyLKvXE
https://www.youtube.com/watch?v=3fg8pyLKvXE
https://www.instagram.com/p/BHph_51hacI/
https://www.instagram.com/p/BHph_51hacI/
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3.1.2 ช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Debut)  
 

การคัดเลือกหน่วยข้อมูลในช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Debut) จะท าการคัดเลือกจาก 3 
ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ (1) ช่องทางการสื่อสารของวง BLACKPINK จาก YouTube, (2) ช่อง
ทางการสื่อสารของวง BLACKPINK จาก Instagram, และ (3) ช่องทางการสื่อสารของวง BLACKPINK 
จาก V LIVE โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1) ช่องทางการสื่อสารของวง BLACKPINK จาก YouTube 
(1) YouTube ชื่อ BLACKPINK  

มียอดผู้ติดตาม 22.4 ล้านคน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2016 จนถึง 
วันที่ 9 เมษายน 2019 พบ 226 คลิปวีดีโอ 

(2) YouTube ชื่อ Lilifilm Official  
มียอดผู้ติดตาม 8.42 แสนคน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2018 จนถึง 
วันที่ 9 เมษายน 2019 พบ 3 คลิปวีดีโอ 

 
2) ช่องทางการสื่อสารของวง BLACKPINK จาก Instagram ซึ่งคัดเลือกจากยอดการ

เข้าชมวีดีโอ หรือยอดกด Like ที่มากท่ีสุดของแต่ละบัญชี Instagram 
(1)  Instagram ชื่อ @blackpinkofficial  

มียอดผู้ติดตาม 16.7 ล้านคน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2016 จนถึง 
วันที่ 9 เมษายน 2019 พบ 651 ข้อมูล 

(3) Instagram ชื่อ @jennierubyjane  
มียอดผู้ติดตาม 14.7 ล้านคน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2018 จนถึง 
วันที่ 9 เมษายน 2019 พบ 288 ข้อมูล 

(4) Instagram ชื่อ @lalalalisa_m  
มียอดผู้ติดตาม 16.9 ล้านคน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2018 จนถึง 
วันที่ 9 เมษายน 2019 พบ 172 ข้อมูล 

(5) Instagram ชื่อ @sooyaaa__  
มียอดผู้ติดตาม 12.4 ล้านคน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2018 จนถึง 
วันที่ 9 เมษายน 2019 พบ 210 ข้อมูล 
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(6) Instagram ชื่อ @roses_are_rosie  
มียอดผู้ติดตาม 12.8 ล้านคน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2018 จนถึง 
วันที่ 9 เมษายน 2019 พบ 198 ข้อมูล 

 
3) ช่องทางการสื่อสารของวง BLACKPINK จาก V LIVE 

(7) V LIVE ชื่อ BLACKPINK มียอดผู้ติดตาม 5.5 ล้านคน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 8 
สิงหาคม 2016 จนถึง วันที่ 9 เมษายน 2019 พบ 396 ข้อมูล 

(8) V LIVE CH+ (มีค่าใช้จ่ายเป็นสมาชิก) ชื่อ BLACKPINK+ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 
18 มกราคม 2017  จนถึง วันที่ 9 เมษายน 2019 พบ 782 ข้อมูล 

 
จากการค้นหาข้อมูลทั้งหมดในช่วง Debut ผู้วิจัยได้สรุปหน่วยข้อมูลที่จะน าไปวิเคราะห์อัต

ลักษ์และการเล่าเรื่อง 9 หน่วยข้อมูล และ MV เพลงทั้งหมด 8 MV รวม 17 หน่วยข้อมูล โดยเรียง
ตามล าดับเวลา ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.3  หน่วยข้อมูลในการเก็บข้อมูลช่วง Debut 
 

ว/ด/ป ชื่อข้อมูล Views Like ประเภทข้อมูล 

08/08/2016 

BLACKPINK - '붐바야' (BOOMBAYAH) 
M/V 

552.5M 4.9M 
MV 

(Music Video) YouTube :  https://www.youtube. 
com/watch?v=bwmSjveL3Lc 

08/08/2016 
BLACKPINK - '휘파람' (WHISTLE) M/V 

348M 3M 
MV 

(Music Video) 
YouTube :  https://www.youtube. 
com/watch?v=dISNgvVpWlo 

31/10/2016 

BLACKPINK - '불장난 (PLAYING WITH 
FIRE)' M/V 

369.8M 2.9M 
MV 

(Music Video) YouTube : https://www.youtube. 
com/watch?v=9pdj4iJD08s 

31/10/2016 
BLACKPINK - 'STAY' M/V 

157.3M 2M 
MV 

(Music Video) 
YouTube : https://www.youtube. 
com/watch?v=FzVR_fymZw4 

https://www.youtube.com/watch?v=bwmSjveL3Lc
https://www.youtube.com/watch?v=bwmSjveL3Lc
https://www.youtube.com/watch?v=dISNgvVpWlo
https://www.youtube.com/watch?v=dISNgvVpWlo
https://www.youtube.com/watch?v=9pdj4iJD08s
https://www.youtube.com/watch?v=9pdj4iJD08s
https://www.youtube.com/watch?v=FzVR_fymZw4
https://www.youtube.com/watch?v=FzVR_fymZw4
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ตารางที่ 3.3  (ต่อ) 
 

ว/ด/ป ชื่อข้อมูล Views Like ประเภทข้อมูล 

22/06/2017 

BLACKPINK - '마지막처럼 (AS IF IT'S 
YOUR LAST)' M/V 

562.9M 4.8M 
MV 

(Music Video) YouTube : https://www.youtube. 
com/watch?v=Amq-qlqbjYA 

15/06/2018 

BLACKPINK - ‘뚜두뚜두 (DDU-DU 
DDU-DU)’ M/V 

746.1M 8.6M 
MV 

(Music Video) YouTube : https://www.youtube. 
com/watch?v=IHNzOHi8sJs 

17/06/2018 

BLACKPINK - '뚜두뚜두 (DDU-DU 
DDU-DU)' DANCE PRACTICE VIDEO 
(MOVING VER.) 208.9M 2.6M 

การฝึกซ้อม 
(Practice) 

YouTube : https://www.youtube. 
com/watch?v=jOJbXvjZ-cQ 

22/07/2018 
>onourwayosakaaaaa @lalalalisa_m) 

4.9M - 
คลิปวีดีโอ 

(Video Clip) 
Instagram : https://www.instagram. 
com/p/Blh0AFpBPuQ/ 

06/10/2018 
DANCE PRACTICE 🎥 by @jungheonp 

8.3M - 
การฝึกซ้อม 
(Practice) 

Instagram : https://www.instagram. 
com/p/BomDTqQHw8Q/ 

29/10/2018 
is my name 

10.2M - 
คลิปวีดีโอ 

(Video Clip) 
Instagram : https://www.instagram. 
com/p/BpgpP9Nn0Zv/ 

02/11/2018 
배고파 ㅜㅜ 

- 14.6M 
ถ่ายทอดสด 

(LIVE) 
V LIVE : https://www.vlive.tv/video 
/96216?channelCode=E892D3 

05/11/2018 
LILI's FILM #1 - JISOO in Japan 

3.2M 334K 
คลิปวีดีโอ 

(Video Clip) 
YouTube : https://www.youtube. 
com/watch?v=oSX33Mfr5pw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Amq-qlqbjYA
https://www.youtube.com/watch?v=Amq-qlqbjYA
https://www.youtube.com/watch?v=IHNzOHi8sJs
https://www.youtube.com/watch?v=IHNzOHi8sJs
https://www.youtube.com/watch?v=VdhLxKFcOWQ
https://www.youtube.com/watch?v=VdhLxKFcOWQ
https://www.instagram.com/p/BpgpP9Nn0Zv/
https://www.instagram.com/p/BpgpP9Nn0Zv/
https://www.vlive.tv/video/96216?channelCode=E892D3
https://www.vlive.tv/video/96216?channelCode=E892D3
https://www.youtube.com/watch?v=bZVWfvV-ZZY
https://www.youtube.com/watch?v=bZVWfvV-ZZY
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ตารางที่ 3.3  (ต่อ) 
 

ว/ด/ป ชื่อข้อมูล Views Like ประเภทข้อมูล 

12/11/2018 
JENNIE - 'SOLO' M/V 

268.7M 5.2M 
MV 

(Music Video) 
YouTube : https://www.youtube. 
com/watch?v=b73BI9eUkjM 

03/04/2019 

#BLACKPINK #블랙핑크 

#KILLTHISLOVE #EP #KillThisLove 
#MV_TEASER #20190405_0AM 
#RELEASE #YG 

7.9M - 
คลิปวีดีโอ 

(Video Clip) 
Instagram : https://www.instagram. 
com/p/BvxcIKcl_TK/ 

04/04/2019 

BLACKPINK 'KILL THIS LOVE' 
COUNTDOWN LIVE 

7.6M 463M 
ถ่ายทอดสด 

(LIVE) V LIVE : https://www.vlive.tv/video 
/121570?channelCode=F001E5 

04/04/2019 
BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V 

137.6M 5.5M 
MV 

(Music Video) 
YouTube : https://www.youtube. 
com/watch?v=2S24-y0Ij3Y 

06/04/2019 

#killthislove 💔 

첫방 다들 보셨나요?  

블링크랑 오랜만에 봐서 너무 

행복했어요  

얼른 내일 또 보고싶다 

언제나 고맙고 사랑해요 ❤️ 

- 3M 
รูปภาพ 
(Image) 

Instagram : https://www.instagram. 
com/p/Bv6RJOBBCPr/ 

 

หมายเหตุ:  เก็บข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2019 เวลา 20.00 น. 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/BvxcIKcl_TK/
https://www.instagram.com/p/BvxcIKcl_TK/
https://www.vlive.tv/video/121570?channelCode=F001E5
https://www.vlive.tv/video/121570?channelCode=F001E5
https://www.instagram.com/p/BHph_51hacI/
https://www.instagram.com/p/BHph_51hacI/
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3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Component Analysis) ในบริบท
ที่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ในระดับสากล ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ในภาษาเกาหลีที่แตกฉาน ซึ่งผู้วิจัย
ได้ประยุกต์ขั้นตอนการวิเคราะห์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ออกเป็น 6 ขั้นตอน โดย
จะท าการวิเคราะห์แยกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ส่วนของอัตลักษณ์ , และ (2) ส่วนของการเล่าเรื่อง ซึ่งจะ
ท าการวิเคราะห์หน่วยข้อมูลตามล าดับช่วง Pre-Debut และช่วง Debut ตามที่ได้คัดเลือกไว้ในหัวข้อ
ที่ 3.1 โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 
 

3.2.1 เลือกชนิดของข้อมูลหรือค าที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบ 
 

การเลือกชนิดของข้อมูลหรือค าที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบนั้น ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกจาก
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ในบทที่ 2 โดยแยกวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
ข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี้ 
 

3.2.1.1 อัตลักษณ์ 
 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ประเภทของ 
อัตลักษณ์ มาเป็นเกณฑ์การเลือกชนิดของข้อมูลหรือค า ในส่วนของอัตลักษณ์ที่ต้องการศึกษา
ส่วนประกอบ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดข้อมูล คือ 

1) อัตลักษณส์่วนบุคคล (Personal Identity) 
2) อัตลักษณ์กลุ่ม (Collective Identity) 

 
3.2.1.2 การเล่าเรื่อง 

 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการเล่าเรื่อง และข้อมูลเกี่ยวกับ BLACKPINK 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การเลือกชนิดของข้อมูลหรือค าในส่วนของการเล่าเรื่องที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบ 
จากประเภทข้อมูลของวง BLACKPINK ซึ่งมี 6 ชนิดข้อมูล คือ 
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1) MV (Music Video) 
2) การฝึกซ้อม (Practice) 
3) คลิปวีดีโอ (Video Clip) 
4) ถ่ายทอดสด (LIVE) 
5) รูปภาพ (Image) 
6) โฆษณา (CF : Commercial Film) 

 
 

3.2.2 ท ารายช่ือคุณสมบัติของข้อมูลแต่ละชนิดให้ละเอียด 
 

ขั้นตอนการท ารายชื่อคุณสมบัติของข้อมูลแต่ละชนิดให้ละเอียดนี้ ผู้วิจัยได้ท าการแจกแจก
รายละเอียดของชนิดข้อมูลจากข้อ 3.2.1 ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
3.2.2.1 อัตลักษณ์ 

 
จากการเลือกชนิดของข้อมูลหรือค า ในส่วนของอัตลักษณ์ที่ ต้องการศึกษา

ส่วนประกอบ 2 ชนิดข้อมูลข้างต้นนั้น ผู้วิจัยได้ท าการแจกแจกรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) คือ อัตลักษณ์ส่วนบุคคลของสมาชิก

วง BLACKPINK แต่ละคน ซึ่งประกอบไปดว้ย 4 คน ได้แก่ 
(1) อัตลักษณ์ของ JENNIE 
(2) อัตลักษณ์ของ LISA 
(3) อัตลักษณ์ของ JISOO 
(4) อัตลักษณ์ของ ROSÉ 

2) อัตลักษณ์กลุ่ม (Collective Identity) คือ อัตลักษณ์ของวง BLACKPINK 
 

3.2.2.2 การเล่าเรื่อง 
 

จากการเลือกชนิดของข้อมูลหรือค าในส่วนของการเล่าเรื่องที่ต้องการศึกษา
ส่วนประกอบข้างต้น 6 ชนิดข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้ท าการแจกแจกรายละเอียด โดยแยกช่วง Pre-Debut 
8 หน่วยข้อมูล และช่วง Debut 17 หน่วยข้อมูล รวม 25 หน่วยข้อมูล ตามท่ีคัดเลือกไว้ ดังต่อไปนี้ 
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ช่วง Pre-Debut 
1) MV (Music Video) ประกอบไปด้วย 

(1) HI SUHYUN – 나는 달라(I’M DIFFERENT) (ft.BOBBY) M/V 
2) การฝึกซ้อม (Practice) ประกอบไปด้วย 

(1) WHO’S THAT GIRL??? 
(2) YG Trainee – JENNIE KIM (김제니) 
(3) JENNIE KIM (김제니) – YG NEW ARTISTS 

(4) BLACKPINK – DANCE PRACTICE VIDEO 
3) คลิปวีดีโอ (Video Clip) - ไม่พบข้อมูล 
4) ถ่ายทอดสด (LIVE) - ไม่พบข้อมูล 
5) รูปภาพ (Image) ประกอบไปด้วย 

(1) #BLACKPINK #LISA 
6) โฆษณา (CF : Commercial Film) ประกอบไปด้วย 

(1) NONAGON – BOBBY + B.I 
(2) NONAGON – FW 2015 

 
ช่วง Debut 

1) MV (Music Video) ประกอบไปด้วย 
(1) BLACKPINK - '붐바야' (BOOMBAYAH) M/V 
(2) BLACKPINK - '휘파람' (WHISTLE) M/V 
(3) BLACKPINK - '불장난 (PLAYING WITH FIRE)' M/V 
(4) BLACKPINK - 'STAY' M/V 
(5) BLACKPINK - '마지막처럼 (AS IF IT'S YOUR LAST)' M/V 
(6) BLACKPINK - ‘뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)’ M/V 
(7) JENNIE - 'SOLO' M/V 
(8) BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V 

2) การฝึกซ้อม (Practice) ประกอบไปด้วย 
(1) BLACKPINK - '뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)' DANCE PRACTICE 

VIDEO (MOVING VER.) 

(2) DANCE PRACTICE 🎥 by @jungheonp 
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3) คลิปวีดีโอ (Video Clip) ประกอบไปด้วย 
(1) >onourwayosakaaaaa @lalalalisa_m) 
(2) is my name 
(3) LILI's FILM #1 - JISOO in Japan 
(4) #BLACKPINK #블랙핑크 #KILLTHISLOVE #EP #KillThisLove 

#MV_TEASER #20190405_0AM #RELEASE #YG 
4) ถ่ายทอดสด (LIVE) ประกอบไปด้วย 

(1) 배고파 ㅜㅜ 

(2) BLACKPINK 'KILL THIS LOVE' COUNTDOWN LIVE 
5) รูปภาพ (Image) ประกอบไปด้วย 

(1) #killthislove 💔 첫방 다들 보셨나요? 블링크랑 오랜만에 봐서 너무 

행복했어요 얼른 내일 또 보고싶다 언제나 고맙고 사랑해요 ❤️ 
6) โฆษณา (CF : Commercial Film) - ไม่พบข้อมูล 

 
 

3.2.3 ก าหนดส่วนประกอบท่ีต้องการน ามาเปรียบเทียบ 
 

การก าหนดส่วนประกอบที่ผู้วิจัยเห็นว่าเหมาะสมกับการน ามาเปรียบเทียบส่วนประกอบ
ตามท่ีได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ในบที่ 2 นั้น ผู้วิจัยได้ประมวลส่วนประกอบที่เก่ียวข้อง เพ่ือที่จะน ามา
ศึกษาอัตลักษณ์ และการเล่าเรื่อง ได้ดังต่อนี้ 
 

3.2.3.1 อัตลักษณ์ 
 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ผู้วิจัยได้ก าหนดส่วนประกอบจาก
การประมวลส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องที่ต้องการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) อัตลักษณ์ที่
มองเห็นได้จากภายนอก, และ (2) อัตลักษณ์ที่สัมพันธ์กับภาษาที่ใช้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

1) อัตลักษณ์ท่ีมองเห็นได้จากภายนอก ประกอบไปด้วย 
(1) การแต่งกาย  
(2) การแสดงสีหน้า 
(3) การแสดงท่าทาง 



93 

 

 

2) อัตลักษณ์ท่ีสัมพันธ์กับภาษาที่ใช้ ประกอบไปด้วย 
(1) ชื่อ 
(2) ระบบสรรพนาม 
(3) วิธภาษา 
(4) อุปลักษณ์ 
(5) วาทกรรม 

 
3.2.3.2 การเล่าเรื่อง 

 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการเล่าเรื่อง ผู้วิจัยได้ก าหนดส่วนประกอบ

จากการประยุกต์องค์ประกอบของการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล  โดยการสังเคราะห์และสรุปชุด
องค์ประกอบที่สอดคล้อง เพ่ือที่จะใช้ในการศึกษาการเล่าเรื่องที่เหมาะสมกับงานวิจัยชิ้นนี้ได้ 6 
ส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้ 

1) มุมมองการเล่าเรื่อง 
2) ประเด็นส าคัญของเรื่อง 
3) อารมณ์ของเรื่อง 
4) เสียงและดนตรีประกอบ 
5) ภาพประกอบ 
6) ศิลปะในการน าเสนอ 

 
 

3.2.4 จัดท าตารางเปรียบเทียบข้อมูล  
 

การจัดท าตารางเปรียบเทียบข้อมูลนั้น คือ การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
นั่นเอง ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือตามการประมวลข้อมูลจากข้อ 3.2.1, ข้อ 3.2.2 และข้อ 3.2.3 
โดยสามารถสร้างตารางเปรียบเทียบข้อมูลได้ดังนี้   

 
 
 
 



94 

 

 

3.2.4.1 อัตลักษณ์ 
 

การจัดท าตารางเปรียบเทียบข้อมูลในส่วนของการศึกษาอัตลักษณ์นั้น จะท าการศึกษา 
1 หน่วยข้อมูลต่อ 1 ตารางเปรียบเทียบข้อมูล ซึ่งจะใช้เครื่องมือเดียวกันในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 
25 หน่วยข้อมูล โดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 3.4  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณส์่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัตลักษณ์ที ่
มองเห็นได้

จากภายนอก 

การแต่งกาย      

การแสดงสีหน้า      
การแสดงท่าทาง      

อัตลักษณ์ที่
สัมพันธ์กับ
ภาษาที่ใช้ 

ช่ือ      
ระบบสรรพนาม      

วิธภาษา      

อุปลักษณ ์      
วาทกรรม      

 
 

3.2.4.2 การเล่าเรื่อง 
 

การจัดท าตารางเปรียบเทียบข้อมูลในส่วนของการศึกษาการเล่าเรื่องนั้น ผู้วิจัยจะ
ท าการศึกษาโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วง Pre-Debut, และ (2) ช่วง Debut โดยในแต่ละช่วง
นั้นจะท าการศึกษาตามชนิดข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.2.2.2 ซึ่งจะท าการศึกษา 1 ชนิดข้อมูล  ต่อ 1 
ตารางเปรียบเทียบข้อมูล โดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเล่าเรื่อง ดังตารางที่ 3.4 ถึง
ตารางที่ 3.12 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.5  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเล่าเรื่อง ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล MV 
(Music Video) 

 
การเลา่เรื่อง 

ส่วนประกอบ 
ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล MV (Music Video) 

I’M DIFFERENT 

มุมมองการเล่าเรื่อง  
ประเด็นส าคญัของเรื่อง  

อารมณ์ของเรื่อง  
เสียงและดนตรีประกอบ  

ภาพประกอบ  
ศิลปะในการน าเสนอ  

 
 
ตารางท่ี 3.6  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเล่าเรื่อง ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล การ

ฝึกซ้อม (Practice) 
 

 
การเลา่เรื่อง 

ส่วนประกอบ 

ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล ข้อมูล การฝึกซ้อม (Practice) 

WHO’S THAT 
GIRL??? 

YG Trainee – 
JENNIE KIM 

(김제니) 

JENNIE KIM 
(김제니) – YG 
NEW ARTISTS 

BLACKPINK – 
DANCE 

PRACTICE VIDEO 

มุมมองการเล่าเรื่อง     

ประเด็นส าคญัของเรื่อง     
อารมณ์ของเรื่อง     

เสียงและดนตรีประกอบ     
ภาพประกอบ     

ศิลปะในการน าเสนอ     
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ตารางท่ี 3.7  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเล่าเรื่อง ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล รูปภาพ 
(Image) 

 
การเลา่เรื่อง 

ส่วนประกอบ 
ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล รูปภาพ (Image) 

#BLACKPINK #LISA 

มุมมองการเล่าเรื่อง  
ประเด็นส าคญัของเรื่อง  

อารมณ์ของเรื่อง  
เสียงและดนตรีประกอบ  

ภาพประกอบ  
ศิลปะในการน าเสนอ  

 
 
ตารางท่ี 3.8  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเล่าเรื่อง ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล โฆษณา 

(CF : Commercial Film) 
 

การเลา่เรื่อง 
ส่วนประกอบ 

ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล รูปภาพ โฆษณา (CF : Commercial Film) 

NONAGON – BOBBY + B.I NONAGON – FW 2015 

มุมมองการเล่าเรื่อง   
ประเด็นส าคญัของเรื่อง   

อารมณ์ของเรื่อง   
เสียงและดนตรีประกอบ   

ภาพประกอบ   

ศิลปะในการน าเสนอ   
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ตารางท่ี 3.9  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเล่าเรื่อง ช่วง Debut ชนิดข้อมูล MV (Music 
Video) 

 
 

การเลา่เรื่อง 
 
ส่วนประกอบ 

ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล MV (Music Video) 

BOOM 
BAYAH 

WHISTLE 
PLAYING 

WITH 
FIRE 

STAY 

AS IF 
IT'S 

YOUR 
LAST 

DDU-
DU 

DDU-
DU 

SOLO 
Kill 
This 
Love 

มุมมองการเล่าเรื่อง         
ประเด็นส าคญัของ

เรื่อง 
        

อารมณ์ของเรื่อง         
เสียงและดนตรี

ประกอบ 
        

ภาพประกอบ         
ศิลปะในการ

น าเสนอ 
        

 
 
ตารางท่ี 3.10  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเล่าเรื่อง ช่วง Debut ชนิดข้อมูล การฝึกซ้อม 

(Practice) 
 

การเลา่เรื่อง 
ส่วนประกอบ 

ช่วง Debut ชนิดข้อมูล การฝึกซอ้ม (Practice) 

DDU-DU DDU-DU DANCE PRACTICE DANCE PRACTICE 

มุมมองการเล่าเรื่อง   

ประเด็นส าคญัของ
เรื่อง 

 
 

อารมณ์ของเรื่อง   
เสียงและดนตรี

ประกอบ 
 

 

ภาพประกอบ   
ศิลปะในการ

น าเสนอ 
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ตารางท่ี 3.11  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเล่าเรื่อง ช่วง Debut ชนิดข้อมูล คลิปวีดีโอ 
(Video Clip) 

 
การเลา่เรื่อง 

 
ส่วนประกอบ 

ช่วง Debut ชนิดข้อมูล คลิปวีดโีอ (Video Clip) 

>onourway 
osakaaaaa 

is my name LILI's FILM #1 
#KILLTHISLOVE 

#EP 

มุมมองการเล่าเรื่อง     

ประเด็นส าคญัของ
เรื่อง 

    

อารมณ์ของเรื่อง     

เสียงและดนตรี
ประกอบ 

    

ภาพประกอบ     
ศิลปะในการน าเสนอ     

 
 
ตารางท่ี 3.12  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเล่าเรื่อง ช่วง Debut ชนิดข้อมูล ถ่ายทอดสด 

(LIVE) 
 

การเลา่เรื่อง 
ส่วนประกอบ 

ช่วง Debut ชนิดข้อมูล ถ่ายทอดสด (LIVE) 

배고파 ㅜㅜ KILL THIS LOVE COUNTDOWN LIVE 

มุมมองการเล่าเรื่อง   

ประเด็นส าคญัของเรื่อง   
อารมณ์ของเรื่อง   

เสียงและดนตรีประกอบ   
ภาพประกอบ   

ศิลปะในการน าเสนอ   
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ตารางท่ี 3.13  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเล่าเรื่อง ช่วง Debut ชนิดข้อมูล รูปภาพ 
(Image) 

 
การเลา่เรื่อง 

ส่วนประกอบ 
ช่วง Debut ชนิดข้อมูล รูปภาพ (Image) 

#killthislove 💔 

มุมมองการเล่าเรื่อง  
ประเด็นส าคญัของเรื่อง  

อารมณ์ของเรื่อง  
เสียงและดนตรีประกอบ  

ภาพประกอบ  
ศิลปะในการน าเสนอ  

 
 

3.2.5 เก็บข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบและคุณสมบัติที่ต้องการเพิ่มเติม 
 

จากเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อ 3.2.4 ผู้วิจัยจะท าการเก็บข้อมูลไปพร้อม  ๆ 
กันทั้งในส่วนของอัตลักษณ์ และในส่วนของการเล่าเรื่อง โดยการศึกษาดูหน่วยข้อมูลที่คัดเลือกไว้ตาม
ข้อ 3.1 ทีละหน่วยข้อมูล อย่างน้อยหน่วยข้อมูลละ 3 ครั้ง เพื่อให้ได้คุณสมบัติของส่วนประกอบต่าง ๆ 
อย่างครอบถ้วน และระหว่างการศึกษา ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความนิยมของวง 
BLACKPINK อาจเรียกได้ว่า ‘บริบทแวดล้อม’ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข้อมูลนั้น ๆ เพ่ือท าการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 ของงานวิจัยนี้ เช่น ยอดผู้เข้าชม (Views), ยอดกดถูกใจ (Like), การแสดงความ
คิดเห็น (Comments) เป็นต้น 
 
 

3.2.6 สร้างข้อสรุปจากการเปรียบเทียบ 
 

หลังจากเก็บข้อมูลได้ครบแล้ว ผู้วิจัยก็จะท าการเปรียบเทียบข้อมูล เพ่ือดูส่วนที่เหมือนกัน
และต่างกัน และเขียนบรรยายเชื่อมโยงข้อมูลตามส่วนประกอบที่ได้ แล้วจึงท าการสร้างข้อสรุปแบบ
อุปนัย (Analytic Induction) คือ การสร้างข้อสรุปทั่วไปที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปร 2 ตัว
ขึ้นไป หรือการหาลักษณะร่วมของข้อมูลจ านวนหนึ่ง เพ่ือท าการสรุปว่าข้อมูลเหล่านั้นมีลักษณะ
อย่างไร (สุภางค์ จันทวนิช, 2546, น.106)  
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3.3 การรายงานผล 

ในการรายงานผลนั้นผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดเรียบเรียง
ข้อมูลประเด็นที่กระจัดกระจายเข้าเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นปัญหาน าวิจัย ดังนี้ 

1) อัตลักษณ์ของวง BLACKPINK แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
(1) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล 
(2) อัตลักษณ์กลุ่ม 

2) การเล่าเรื่องของวง BLACKPINK จากวิธีการประเมินผลการเล่าเรื่องแบบรูบิกส์ 3 
ด้าน ได้แก่  
(1) ด้านเนื้อหา  
(2) ด้านเทคนิคการน าเสนอ 
(3) ด้านความคิดสร้างสรรค์และการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก 

3) กระแสนิยมของวง BLACKPINK จากการศึกษาบริบทแวดล้อมของหน่วยข้อมูล 
ทั้ง 25 หน่วยข้อมูลตามล าดับเวลา 

 
โดยใช้กรอบในการวิเคราะห์จากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาน าเสนอในเชิงพรรณนา 

(Descriptive Method) และน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบความสอดคล้องและแตกต่างกันระหว่างผล
การวิเคราะห์ในแต่ละชุดข้อมูล โดยอาศัยหลักการ Syllogism และการเขียนแบบโต้แย้งแสดงเหตุผล 
Toulmin’s Model 
 

 



 

 

บทท่ี 4 
 
 

ผลการวิจัย 

 

การศึกษาเรื่อง “อัตลักษณ์และการเล่าเรื่อง เพ่ือสร้างกระแสนิยมของวง BLACKPINK ผ่าน

สื่อออนไลน์” มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ (1) เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ของวง BLACKPINK ผ่านสื่อ
ออนไลน์, (2) เพ่ือศึกษาการเล่าเรื่องของวง BLACKPINK ผ่านสื่อออนไลน์, และ (3) เพ่ือศึกษากระแส
นิยมของวง BLACKPINK ผ่านสื่อออนไลน์  

โดยท าการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านเทคนิคการ
วิเคราะห์ส่วนประกอบ (Component Analysis) ส าหรับในการคัดเลือกหน่วยข้อมูลนั้น ผู้วิจัยท าการ
คัดเลือกจากสื่อออนไลน์ที่เป็นสื่อทางการ (Online Official) ของวง BLACKPINK โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง 
คือ (1) ช่วงก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Pre-Debut)  8 หน่วยข้อมูล, และ (2) ช่วงเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการ (Debut) 17 หน่วยข้อมูล รวมทั้งหมด 25 หน่วยข้อมูล ซึ่งเป็นการศึกษาหน่วยข้อมูล ณ วันที่ 
9 เมษายน 2019 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับเวลา ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะห์หน่วยข้อมูลจากช่วงก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Pre-Debut) 
 4.1.1 การวิเคราะห์อัตลักษณ์ช่วงก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Pre-Debut) 
 4.1.2 การวิเคราะห์การเล่าเรื่องช่วงก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Pre-Debut) 
4.2 การวิเคราะห์หน่วยข้อมูลจากช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Debut) 
 4.2.1 การวิเคราะห์อัตลักษณ์ช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Debut) 
 4.2.2 การวิเคราะห์การเล่าเรื่องช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Debut) 
4.3 รายงานผลการวิจัย 
 4.3.1 รายงานผลการวิจัยอัตลักษณ์ 
 4.3.2 รายงานผลการวิจัยการเล่าเรื่อง 
 4.3.3 รายงานผลการวิจัยกระแสนิยม 
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4.1 การวิเคราะห์ช่วงก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Pre-Debut) 

 
4.1.1 การวิเคราะห์อัตลักษณ์ช่วงก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Pre-Debut) 

 
จากการศึกษาหน่วยข้อมูลช่วงก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Pre-Debut) 8 หน่วยข้อมูล 

ปรากฎอัตลักษณ์ของ LISA จ านวน 4 หน่วยข้อมูล, JENNIE 2 หน่วยข้อมูล, JISOO 1 หน่วยข้อมูล 
และวง BLACKPINK 1 หน่วยข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1) หน่วยข้อมูลที่ 1: WHO’S THAT GIRL??? 
 

 
การฝึกซ้อม WHO’S THAT GIRL??? เผยแพร่ผ่ านช่องทาง YouTube ของค่าย  YG 

ENTERTAIN-MENT เมื่อวันที่ 10 เมษายา 2012 ความยาว 1.36 นาที  
Views: 10M ครั้ง  
Like: 173K ครั้ง 
Comments: 24,493 ครั้ง  

 

ภาพที่ 4.1  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 1 
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ตารางท่ี 4.1  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 1 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- - สวมเสื้อแขนยาวตัวใหญ่สีม่วง เห็นเสื้อสายเด่ียวสีด าด้านใน สวมกางเกง
ยีนส์สีด าขาสั้น ถุงน่องสีด า รองเท้าผ้าใบสีด า-ขาว ผมสีด า เกล้าผมแบบ
สบายๆ มีผมหน้าม้า  

- สวมเสื้อคอกลมสีขาว มีสร้อยคอสีทองเส้นใหญ่ประดับจิวเวลรี่ ผมสี
น้ าตาล-ด า ปล่อยผมยาว มีผมหน้าม้า 

- - - 

การแสดง
สีหน้า 

- โดยส่วนใหญ่แสดงสีหน้าเรียบเฉย แต่มีบางจังหวะที่เผยรอยยิ้มออกมา - - - 

การแสดง
ท่าทาง 

- ท่าทางการเต้นคล่องแคล่ว แข็งแรง มีการเต้นท่าเต้นที่ยาก เช่น ตีลังกา - - - 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ - UNKNOWN - ไม่ระบุชื่อ - - - 
ระบบ
สรรพ-
นาม 

- - - - - 

วิธภาษา - - - - - 
อุป-

ลักษณ์ 
- - - - - 

วาทกรรม - - THE 5TH - ได้ท าการเผยแพร่เป็นล าดับที่ 5 
- NATIONALITY : UNKNOWN - ไม่ระบุสัญชาติ 
- AGE : 16 - อายุ 16 ปี 

- - - 

 
หน่วยข้อมูลที่ 1 ได้น าเสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคลของเด็กสาววัย 16 ปี คนหนึ่ง ที่มี

ความสามารถในการเต้นที่โดดเด่น คล่องแคล่ว และแข็งแรง รวมถึงได้แสดงสีหน้าที่ยิ้มแย้ม 
สนุกสนาน ไปกับการเต้นที่เข้ากับจังหวะเพลงอย่างลงตัว ประกอบกับการแต่งกายที่ดู คล่องตัว 
ทะมัดทะแมง แต่แอบซ่อนความเซ็กซี่ขณะเต้นในบางจังหวะ ที่ไหล่ของเสื้อตัวนอกจะตกลงมาท าให้
เห็นเสื้อสายเดี่ยวที่สวมไว้ด้านใน โชว์ผิวไม่มากไม่น้อยจนเกินไป เหมาะสมกับวัย ซึ่งท าให้คาดเดาได้
ว่าเด็กสาวคนนี้อาจจะมีอัตลักษณ์ที่กระฉับกระเฉง ว่องไว เซ็กซี่ มีทักษะในการเต้นขั้นสูง และ
นอกจากนี้ยังได้ท าการทิ้งท้ายด้วยปริศณาที่ไม่เปิดเผยชื่อและสัญชาติ 
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2) หน่วยข้อมูลที่ 2: YG Trainee – JENNIE KIM (김제니) 

 
การฝึกซ้อม YG Trainee – JENNIE KIM (김제니) เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube ของค่าย 

YG YouTube ค่าย YG ENTERTAINMENT เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2012 ความยาว 0.57 นาที 
Views: 8.8M ครั้ง  
Like: 203K ครั้ง 
Comments: 16,205 ครั้ง  
 

ตารางท่ี 4.2  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 2 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- ชุดกระโปรงสีชมพู ใส่สร้อยคอและก าไลแฟชั่นเส้นใหญ่สีด า-เงิน ใส่ต่างหูสี
เงิน เกล้าผมแบบสบาย ๆ แต่งหน้าบาง ๆ เพ้นท์รูปหัวใจสีชมพูกากเพชรใต้
ตาซ้าย 

- เสื้อเชิ้ตลายตารางเล็กสีชมพู-ขาว ปล่อยผมตรงยาวสีน้ าตาล ต่างหูขนาดใหญ่ 
- เสื้อยืดสีเทา กระโปรงยีนส์ ใส่สร้อยคอและก าไลแฟชั่นเส้นใหญ่สีเงิน ใส่ต่าง
หูใหญ่สีเงิน สวมหมวกที่มีขนนกติด ปล่อยผมยาวดัดลอนปลาย ผมสีม่วง-
น้ าตาล 

- เสื้อยืดตัวใหญ่สีด าลายกราฟฟิก สวมหมวกไหมพรหม ปล่อยผมตรงยาว 
ไฮไลท์ปลายผมด้านใน 

- 
 

- - - 

การแสดง
สีหน้า 

- ขณะถ่ายภาพหรือถ่ายวีดีโอแสดงสีหน้าที่ยิ้มแย้ม ข้ีเล่น 
- ขณะแรปแสดงสีหน้าที่จริงจัง หน้านิ่ง 

- - - - 

การแสดง
ท่าทาง 

- ขณะถ่ายภาพหรือถ่ายวีดีโอแสดงท่าทางที่ร่าเริง ข้ีเล่น และมีการโค้งขอบคุณ
ตอนท้ายอย่างสุภาพ 

- ขณะแรปแสดงท่าทางที่เท่ ดุดัน มีเสน่ห์ ใช้การขยับมือให้เข้ากับเพลง 

- - - - 

 

ภาพที่ 4.2  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 2 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ JENNIE KIM - - - PINK PUNK 

ระบบ
สรรพ-
นาม 

- - - - - 

วิธภาษา มีการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพในการแรป ซึ่งถือว่าเป็นปกติของภาษาแรปเปอร์ - - - - 
อุป-

ลักษณ์ 
- - - - - 

วาทกรรม 

- YG Trainee – เป็นศิลปินฝึกหัดของค่าย YG 
- AGE: 16 – อายุ 16 ปี 
- LANGUAGES: KOREAN, ENGLISH, JAPANESE – สามารถใช้ภาษาได้
หลายภาษา ได้แก่ ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ และภาษาญ่ีปุ่น 

- - - - 

 
หน่วยข้อมูลที่ 2 ได้น าเสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคลของ JENNIE KIM ด้วยการระบุว่าเป็น YG 

Trainee อายุ 16 ปี และมีความสามารถทางด้านภาษาถึง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ 
และภาษาญี่ปุ่น การแต่งกายเน้นเครื่องประดับชิ้นใหญ่ หรือเน้นลวดลายบนเสื้อผ้า ขณะแรปสามารถ
แสดงความสามารถได้อย่างโดดเด่น เท่ และดุดัน มีการใช้ค าไม่สุภาพ ใช้ภาษาแบบแรปเปอร์จริง ๆ 
แต่ในอีกด้านหนึ่งนอกจากการโชว์แรป ก็ได้แสดงออกถึงกิริยาท่าทางที่สดใส ร่าเริง ขี้เล่น และมีความ
สุภาพ 

 

 
 
ภาพที่ 4.3  โลโก้ PINK PUNK 

 
นอกจากนี้ยังได้เสนออัตลักษณ์กลุ่มด้วยโลโก้ PINK PUNK ที่มีลักษณะคล้ายสภาพอากาศที่

แปรปรวน และโลโก้มีองค์ประกอบคล้ายใบหน้าที่ก าลังแสดงสีหน้าขี้เล่น น่ารักแบบกวน ๆ ซึ่งผู้ชม
คาดเดาได้ว่าอัตลักษณ์ของ Girl Group วงใหม่น่าจะมีความแสบ ๆ ซน ๆ น่ารัก สดใส สมวัย16 ปี 
ตามข้อมูลของ JENNIE KIM และข้อมูลของหญิงสาวในหน่วยข้อมูลที่ 1 



106 

 

 

3) หน่วยข้อมูลที่ 3: JENNIE KIM (김제니) – YG NEW ARTISTS 
 

 
 
ภาพที่ 4.4  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 3 
 

การฝึกซ้อม JENNIE KIM (김제니) – YG NEW ARTISTS เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube 
ของค่าย YG ENTERTAINMENT เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2013 ความยาว 1.01 นาที 

Views: 8.2M ครั้ง  
Like: 133K ครั้ง 
Comments: 10,153 ครั้ง  

 
ตารางท่ี 4.3  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 3 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

เสื้อยืดคอกลมสีด า กางเกงยีนส์ ใส่เครื่องประดับหลายชิ้นทั้งนาฬิกา ก าไล
ข้อมือ แหวน และต่างหู ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเจาะหูมากกว่า 1 รู ใน 1 ข้าง ปล่อย
ผมตรงยาวสีน้ าตาเข้ม ไฮไลท์ผมด้านใน ทาสีเล็บด้วยสีด า 

- 
 

- - - 

การแสดงสี
หน้า 

แสดงสีหน้าที่ดูเท่และเรียบนิ่ง เข้ากับจังหวะเพลงที่ช้า สายตาจ้องมองที่
กล้องสลับกับปล่อยไปตามอารมณ์เพลง 

- - - - 

การแสดง
ท่าทาง 

มีการขยับมือเพื่อแสดงท่าทางให้เข้ากับเนื้อหาของเพลง โยกตัวเบาๆตาม
จังหวะเพลง 

- - - - 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ JENNIE KIM - - - - 
ระบบ

สรรพนาม 
- - - - - 

วิธภาษา - - - - - 
อุป-ลักษณ์ - - - - - 
วาทกรรม YG NEW ARTISTS – ค่ายได้ประกาศการเป็นศิลปินของ JENNIE - - - - 
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หน่วยข้อมูลที่ 3 ได้น าเสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคลของ JENNIE KIM ต่อเนื่องจากหน่วยข้อมูล
ที่ 2 ที่เผยแพร่ห่างกัน 4 เดือน พบทรงผมที่ปล่อยตรงยาว ท าไฮไลท์สีผมด้านในเหมือนเดิม สวมใส่
เครื่องประดับหลากหลายชิ้นเช่นเดิม รวมถึงลีลาการแสดงขณะร้องเพลง ท่าทางการจับไมค์ และการ
แสดงออกท่าทางต่าง ๆ จากการขยับร่างกายก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับหน่วยข้อมูลที่ 2 อีกทั้งยัง
ฝึกซ้อมด้วยเพลงภาษาอังกฤษเช่นเดิม เป็นการยืนยันอัตลักษณ์ของ JENNIE ว่ามีความเชี่ยวชาญใน
ภาษาอังกฤษ มีการแสดงออกสีหน้าท่าทางขณะท าการแสดงแบบเท่ ๆ ดุดัน รวมถึงการแต่งกายที่ต้อง
มีเครื่องประดับหลายชิ้นและเป็นเครื่องประดับท่ีมีขนาดใหญ่ 
 

4) หน่วยข้อมูลที่ 4: NONAGON – BOBBY + B.I 
 

 
 
ภาพที่ 4.5  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 4 
 

โฆษณา NONAGON – BOBBY + B.I เผยแพร่ผ่ านช่องทาง YouTube ของค่ าย  YG 
YouTube ค่าย YG ENTERTAINMENT เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2014 ความยาว 0.47 นาที 

Views: 1.1M ครั้ง  
Like: 26K ครั้ง 
Comments: 1,198 ครั้ง  

 
ตารางท่ี 4.4  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 4 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- - เสื้อด้านในตัวใหญ่ยาว มีลายเลข 9 สวมแจ็คเก็ตหนังสีด าคลุม สวม
รองเท้าบูทหนังสีด า  ใส่หมวกแก๊ปสีขาว ปล่อยผมยาวตรง 

- สวมชุดกระโปรงสั้นสีด า คลุมด้วยแจ็คเก็ตสีด า หมวกแก๊ปสีด า-ขาว 
รองเท้าบูทสีด า 

- ชุดกระโปรงสั้น มีลวดลายกราฟฟิกตรงหน้าอก สวมแจ็คเก็ดสีขาว-ด า  

- - - 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

 - ชุดกระโปรงสีขาวแขนยาว ปล่อยผมตรงยาว สวมหมวกไหมพรหมสีด า 
- ชุดสีด า คลุมด้วยแจ็คเก็ตสีด า ปล่อยผมตรงยาว สวมหมวกแก๊ปหนังสีด า 

   

การแสดงสี
หน้า 

- แสดงสีหน้านิ่ง เรียบเฉย ดูเท่ - - - 

การแสดง
ท่าทาง 

- แสดงออกท่าทางที่ดูกระฉับกระเฉง มีการขยับร่างกายแบบเท่ ๆ เช่น การ
ถกแขนเสื้อ  

- - - 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ - - - - - 
ระบบ

สรรพนาม 
- - - - - 

วิธภาษา - - - - - 
อุปลักษณ์ - - - - - 
วาทกรรม - - - - - 

 
หน่วยข้อมูลที่ 4 ได้น าเสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคลของหญิงสาวคนเดิมจากหน่วยข้อมูลที่ 1 

ซึ่งครั้งนี้มาในอัตลักษณ์นางแบบแบรนด์เสื้อผ้าวัยรุ่นแนวสตรีทแฟชั่น ซึ่งหญิงสาวคนนี้สวมใส่เสื้อผ้า
หลากหลายแบบ แต่ทุกชุดล้วนเป็นการแต่งกายแนวสตรีท มักสวมหมวก แสดงออกสีหน้าและท่าทาง
ที่ดูเท่ ทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง ซึ่งมีความต่อเนื่องกับอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 1 
 

5) หน่วยข้อมูลที่ 5: HI SUHYUN – 나는 달라(I’M DIFFERENT) (ft.BOBBY) M/V 
 

 

 

ภาพที่ 4.6  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 5 
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HI SUHYUN – 나는 달라(I’M DIFFERENT) (ft.BOBBY) M/V ได้ เผยแพร่ผ่ านช่ อ งทาง 
YouTube ของค่าย YG ENTERTAINMENT เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2014 ความยาว 3.36 นาที 

Views: 31M ครั้ง  
Like: 393K ครั้ง 
Comments: 18,308 ครั้ง  

 
ตารางท่ี 4.5  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 5 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- - เสื้อไหมพรมแขนยาวสีขาว กระโปรงสั้นสีด า คลุมด้วยเสื้อโค้ทสีน้ าตาลครีม 
ผมสีน้ าตาลปล่อยผมยาวลอนปลาย ภาพรวมดูเป็นสาวหวาน น่ารัก 

- - 

การแสดงสี
หน้า 

- - ยิ้มแย้ม สดใส ร่าเริง หัวเราะสนุกสนาน - - 

การแสดง
ท่าทาง 

- - กิริยาท่าทางน่ารัก น่าทะนุถนอม สนุกสนาน แสดงอาการอ้อนแฟน - - 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ - -  - - 
ระบบ

สรรพนาม 
- -  - - 

วิธภาษา - -  - - 
อุปลักษณ์ - -  - - 
วาทกรรม - -  - - 

 
หน่วยข้อมูลที่ 5 ได้น าเสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคลของหญิงสาวที่รับบทเป็นตัวละครแฟนสาว

ของหนุ่มสุดฮอต ซึ่งเธอมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม น่ารัก อ่อนหวาน น่าทะนุถนอม สดใส ร่าเริง ด้วยการ
สวมใส่เสื้อผ้าแบบสาวหวาน ใส่เสื้อผ้าโทนสีครีม-น้ าตาลเรียบ ๆ ดูสุภาพ อีกทั้งยังมีกิริยาท่าทางที่
น่ารัก อ้อนแฟนหนุ่ม 
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6) หน่วยข้อมูลที่ 6: NONAGON – FW 2015 
 

 
 
ภาพที่ 4.7  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 6 
 

โฆษณา NONAGON – FW 2015 เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube ของค่าย YG YouTube 
ค่าย YG ENTERTAINMENT เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2015 ความยาว 0.59 นาที 

Views: 876K ครั้ง  
Like: 22K ครั้ง 
Comments: 1,160 ครั้ง  

 
ตารางท่ี 4.6  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 5 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- - ชุดหนังสีด า สวมสร้อยคอและสร้อยข้อมือรูปโซ่สีเงินเส้นใหญ่ ปล่อยผมสี
น้ าตาลยาวตรง 

- สาวเสื้อตัวในสีด าคอกลม คลุมด้วยเสื้อหนังสีด า สวมหมวกแก๊ปลายสก็อต 
ปล่อยผมยาว 

- สวมเสื้อลายสก็อตสีด า-แดง กางเกงขายาวสีด า รองเท้าหนังสีด า สวม
หมวกแก๊ปสีด าลายเลขโรมันสีขาว ปล่อยผมยาวตรง 

- สวมเสื้อกั๊กสีด าตัวใหญ่ กางเกงหนังสีด า ปมวกแก๊ปสีด าลายเลขโรมันสีขาว 
ปล่อยผมยาวตรง 

- สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีด า หมวกไหมพรมสีด าลายเลขโรมันสีขาว 

- - - 

การแสดง
สีหน้า 

- หน้านิ่ง ดูขรึม เท่ - - - 

การแสดง
ท่าทาง 

- ยืนโพสท่าท้าวเอวด้วยมือ 2 ข้าง มีการขยับแขนที่ดูเท่ ๆ สไตล์ Hip Hop มี
การเคลื่อนไหวร่างกายที่ดูคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง 

- - - 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ - - - - - 
ระบบ

สรรพนาม 
- - - - - 

วิธภาษา - - - - - 
อุป-ลักษณ์ - - - - - 
วาทกรรม - - - - - 

 
หน่วยข้อมูลที่ 6 ได้น าเสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคลของหญิงสาวผ่านโฆษณาเสื้อผ้าคอลเลคชั่น

ใหม่ของแบรนด์ NONAGON ต่อจากหน่วยข้อมูลที่ 4 มีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแนวสตรีทสีด าส าหรับ
ผู้หญิงที่ดูเท่ ๆ ด้วยเสื้อผ้าหลายชิ้น ซึ่งในครั้งนี้มีอัตลักษณ์ที่เท่ และดุดัน มากขึ้น มีการเคลื่อนไหว
ของร่างกายที่หลากหลายขึ้นนอกจากการเดิน แล้วยังมีการหมุนตัว การนั่งท่าเท่ ๆ สไตล์ Hip Hop 
ซึ่งมีความต่อเนื่องจากอัตลักษณ์เดิมในหน่วยข้อมูลที่ 1 และ 4 อีกทั้งยังแสดงออกให้เห็นถึง
ความสามารถในการเป็นนางแบบที่ดูมีพัฒนาการมากข้ึนจากเดิมอีกด้วย 

 
7) หน่วยข้อมูลที่ 7: BLACKPINK – DANCE PRACTICE VIDEO 

 

 

 
การฝึกซ้อม BLACKPINK – DANCE PRACTICE VIDEO เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube 

ของวง BLACKPINK เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2016 ความยาว 1.13 นาที 

ภาพที่ 4.8  ภาพตัวอย่างข้อมูลที่ 7 
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Views: 38M ครั้ง  
Like: 792K ครั้ง 
Comments: 46,247 ครั้ง 

 
ตารางท่ี 4.7  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 7 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

เสื้อครอปแขนกุดครึ่ง
ตัวสีด า กางเกงขายาว
พอดีตัวสีด า รองเท้า
หนังสีด า หมวกแก็ปสี
ด า ปล่อยผมตรงยาว 
ผมสีน้ าตาลเข้ม 

เสื้อครอปแขนกุดครึ่ง
ตัวสีด า กางเกงยีนส์ขา
สั้นสีด า เหน็บ
ผ้าเช็ดหน้าไว้ตรงเอว 
รองเท้าบูทสีน้ าตาล 
เห็นขอบถุงเท้าสีด า 
ปล่อยผมตรงยาวสี
ทอง มีผมหน้าม้า 

เสื้อกล้ามสีด า กางเกง
ยีนส์ขาสั้นสีด า ใส่ถุง
น่องสีด าด้านใน 
รองเท้าหนังสีด า 
ปล่อยผมยาวตรงลอน
ปลาย ผมสีน้ าตาลเข้ม  

เสื้อครอปแขนกุดครึ่ง
ตัวสีด า กางเกงขายาว
สีด าพอดีตัว รองเท้า
ผ้าใบสีด า-ขาว เปียผม
สองข้าง ผมสีด า 

แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสี
ด า เน้นให้เห็นสัดส่วน 
ดูเซ็กซี่และเท่ใน
ขณะเดียวกัน 

การแสดง
สีหน้า 

มีการขยับปากร้อง
เพลงตามเนื้อเพลง
ตลอดเพลง และมีการ
แสดงสีหน้าเท่ ๆ บ้าง
ในบางจังหวะ  

หน้าเรียบนิ่ง สลับกับ
ยิ้มยกมุมปาก และมี
การร้องตามเพลงบ้าง
ในบางครั้ง ดูเป็น
ธรรมชาติ ไร้ความ
กังวล  

ร้องตามเพลงใน
ตอนต้น หลังจากนั้น
แสดงสีหน้าเรียบ ๆ ดู
มีความกังวลบ้าง
เล็กน้อย 

แสดงสีหน้าเรียบนิ่ง มี
ร้องตามเนื้อเพลงบ้าง 
ท้าย ๆ เพลงแสดงสี
หน้าที่หอบเหนื่อย
เล็กน้อย 

การแสดงออกสีหน้า
ระหว่างการแสดง 
ดูนิ่ง ๆ ไม่เขินอาย  
ให้ความรู้สึกเท่ มีร้อง
ตามเนื้อเพลงบ้าง 

การแสดง
ท่าทาง 

มีการขยับร่างกายใน
แต่ละท่าเต้นที่แข็งแรง 
ความแรงสม่ าเสมอ ดู
คล่องแคล่ว และเซ็กซี่ 

มีการจัดระเบียบ
ร่างกายที่ดีมาก การ
เคลื่อนไหวดูเป็น
ธรรมชาติ เก็บ
รายละเอียดของท่า
เต้นได้ชัดเจน มีความ
แข็งแรง เซ็กซี่ ชวนน่า
มอง 

มีการขยับร่างกายที่
เน้นกระแทกความแรง
ในตอนจบท่าเต้นแต่
ละท่า เพื่อให้
ความรู้สึกถึงการเต้นที่
แข็งแรง 

มีการขยับร่างกายที่
เน้นให้เห็นสัดส่วน
ร่างกายที่อ้อนแอ้น
ชัดเจน แต่มีความ
แข็งแรงในการขยับ
แขนขา 

ท่าเต้นแสดงให้เห็นถึง
ความแข็งแรง เซ็กซี่ 
และมีรายละเอียดของ
ท่าเต้นค่อนข้างมาก 
ไม่ได้เต้นท่าเดียวกัน
พร้อมกันทั้งเพลง มี
บางท่อนที่จะสลับเต้น
เป็นคู่ หรือเต้นท่า
เดียวกันทีละคน เป็น 
Girl Group ที่มีการ
เต้นที่แข็งแรง มาใน
แนวเท่ เซ็กซี่ ไม่ใช่
แนวสวยหวาน 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ - - - - - 
ระบบ
สรรพ-
นาม 

- - - - - 

วิธภาษา - - - - - 
อุป-

ลักษณ์ 
- - - - - 

วาทกรรม - - - - - 
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หน่วยข้อมูลที่ 7 ได้น าเสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์กลุ่มของวง BLACKPINK ใน
ด้านการเต้น ดังนี้ 

 
JENNIE - เป็นการน าเสนออัตลักษณ์ในการเต้นที่แข็งแรง และเซ็กซี่ ที่มาพร้อมกับการแต่ง

กายที่เน้นให้เห็นรูปร่างที่ชัดเจน พร้อมสวมหมวกแก๊ป ให้ความรู้สึกเท่ ๆ ลึกลับ น่าค้นหา ซึ่งเป็น  
อัตลักษณ์ใหม่ที่น าเสนอเพ่ิมเติมจากการแรปจากหน่วยข้อมูลที่ 2 และ 3 

 
LISA - พบว่าเป็นคนเดียวกับท่ีปรากฏในหน่วยข้อมูลที่ 1 ที่ทางค่ายต้นสังกัดเคยน าเสนอว่ามี

ความโดดเด่นด้านการเต้น ซึ่งในคลิปวีดีโอนี้ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในด้านการเต้นของเธอ ที่สามารถ
เก็บรายละเอียดได้ชัดเจนมากขึ้น การแสดงออกทางสีหน้าที่ดูสบาย ๆ เป็นธรรมชาติ มีการจัดระเบียบ
ร่างกายขณะเต้นได้ดี  รวมถึงการแต่งกายที่ เปิดเผยสัดส่วนมากขึ้นท าให้ เห็นรูปร่างที่ดู โต  
เป็นสาวมากยิ่งขึ้น ผมสีทองโดดเด่นที่ยังคงมีผมหน้าม้าเหมือนเดิม พร้อมการเหน็บผ้าเช็ดหน้าตรงเอว
และรองเท้าบูทสีน้ าตาล ให้ความรู้สึกคล้ายชุดผจญภัยสุดเซ็กซี่แบบสาวลุย ๆ  

 
JISOO – หญิงสาวที่มีใบหน้าสวยงามโดดเด่นจากหน่วยข้อมูลที่ 5 ที่ดูเรียบร้อย น่ารัก 

อ่อนหวาน แต่ในคลิปนี้ได้แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์จากการแต่งกายและการแต้นที่ดูแข็งแรง เซ็กซี่ 
แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่งอาจจะเป็นอัตลักษณ์อีกด้านหนึ่งของเธอนั่นเอง 

 
ROSÉ – แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์การเต้นที่แข็งแรง เซ็กซี่ จากชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่ และการ

ขยับแขนขา แต่ในขณะเดียวกันก็มีความอ้อนแอ้นในการเคลื่อนไหวร่างกาย ท าให้เห็นสัดส่วนรูปร่างที่
ผอมบางได้อย่างชัดเจน มีเสน่ห์ชวนน่ามอง 

 
BLACKPINK - เป็นวง Girl Group ที่มีการเต้นที่ดูเท่และเซ็กซี่ในขณะเดียวกัน ด้วยการแต่ง

กายชุดสีด า ลึกลับ น่าค้นหา เน้นชุดที่เห็นรูปร่างสัดส่วนที่ชัดเจน น่ามองขณะเต้น ซึ่งเป็นการแต่งกาย
ที่ส่งเสริมกับเพลงและท่าเต้นที่ให้ความรู้สึกแข็งแรง มีพลัง และเซ็กซี่ ไปพร้อม ๆ กัน โดยที่การเต้น
ของวง BLACKPINK นั้นจะมีลักษณะของท่าเต้นที่ให้เต้นทีละคนส่งต่อกันหรือเต้นเป็นคู่ค่อนข้างมาก 
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8) หน่วยข้อมูลที่ 8: #BLACKPINK #LISA 
 

 
 
ภาพที่ 4.9  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 8 
 

รูปภาพ #BLACKPINK #LISA เผยแพร่ผ่านช่องทาง Instagram ของวง BLACKPINK ชื่อ 
@blackpinkofficial เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2016 

Like: 398,351 ครั้ง 
Comments: 13,181 ครั้ง  
 

ตารางท่ี 4.8  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 8 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- เสื้อครอปแขนกุดครึ่งตัวสีเทาเข้ม กางเกงยีนส์ขายาวมีรอยขาดที่ขาสีขาว 
โชว์ให้เห็นเอวเล็กบาง และผิวขาวผ่อง ปล่อยผมตรงยาวสีน้ าตาลอ่อน มี
ผมหน้าม้า 

- - - 

การแสดงสี
หน้า 

- เหม่อมองหันหน้าไปด้านข้าง ไม่มองตรงที่กล้อง สีหน้านิ่งเรียบเฉย - - - 

การแสดง
ท่าทาง 

- ยืนพักขา 1 ข้าง มือทั้ง 2 ล้วงกระเป๋ากางเกงแบบเท่ ๆ - - - 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ - LISA - - BLACKPINK 

ระบบ
สรรพนาม 

- - - - - 

วิธภาษา - #LISA – มีการใช้ # หรือ Hashtag เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาในสื่อ Social - - #BLACKPINK 

อุปลักษณ์ -  - - - 

วาทกรรม -  - - - 
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หน่วยข้อมูลที่ 8 ได้น าเสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคลของ LISA ที่มาพร้อมผมตรงยาวสีน้ าตาลอ่อน 
และมีผมหน้าม้าเหมือนเดิม ซึ่งมีการแสดงสีหน้าเหม่อมองไปด้านข้าง มีลักษณะท่าทางการโพสท่า
ล้วงกระเป๋ากางเกงแบบเท่ ๆ ด้วยชุดที่ดูเท่และเซ็กซี่ในขณะเดียวกัน 
 
 

4.1.2 การวิเคราะห์การเล่าเรื่องช่วงก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Pre-Debut) 
 

ช่วงก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Pre-Debut) มีการเล่าเรื่องของสมาชิกวง BLACKPINK 
รายบุคคล ผ่านช่องทาง YouTube ของค่าย YG Entertainment ทั้งหมด 6 ครั้ง แบ่งตามชนิดของ
ข้อมูลได้ 3 ประเภท ได้แก่ (1) MV (Music Video), (2) การฝึกซ้อม (Practice), และ (3) โฆษณา (CF 
: Commercial Film) หลังจากค่ายต้นสังกัดได้ประกาศวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Debut) ของวง 
BLACKPINK ก็ได้ เริ่มท าการเล่าเรื่องผ่านช่องทางการสื่อส ารของวง BLACKPINK เอง ได้แก่  
YouTube และ Instagram แบ่งตามชนิดของข้อมูลได้ 2 ประเภท ได้แก่ (1) การฝึกซ้อม (Practice), 
และ (2) รูปภาพ (Image) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.9  ตารางเปรียบเทียบการเล่าเรื่อง ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล MV (Music Video) 
 

การเล่าเรื่อง 
ส่วนประกอบ 

ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล MV (Music Video) 

I’M DIFFERENT 

มุมมองการเล่าเรื่อง 
ค่ายต้นสังกัดได้น าเสนอให้เห็นภาพลักษณ์ที่สวยงามของหญิงสาวศิลปินฝึกหัดของค่ายผ่าน MV เพลงของศิลปินรุ่นพี่
ของค่าย 

ประเด็นส าคัญของเรื่อง 

MV เพลงโปรเจคพิเศษของ 2 นักร้องสาวในสังกัดค่ายอย่าง LEE HI และ SUHYUN วง AKMU ที่ Featuring กับ 
BOBBY หนุ่มแรปเปอร์ชื่อดังจากวง iKON ซึ่งเป็นการรวมตัวของศิลปินรุ่นพี่ในค่ายถึง 3 คนด้วยกัน ใน MV ได้มีการ
ปรากฏตัวของหญิงสาวที่ค่ายเคยเผยแพร่รูปในบล็อคของค่ายโดยไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ บอกเพียงว่าเธอเป็นหนึ่งใน
สมาชิกของ Girl Group วงใหม่ของค่าย และก่อนหน้านี้เธอเคยแสดงเป็นนางเอก MV เพลงของศิลปินรุ่นพี่ในค่าย
มาแล้ว 

อารมณ์ของเรื่อง สนุกสนาน ร่าเริง สดใส และชวนให้ผู้ชมลุ้นตามถึงผลลัพธ์ตอนท้ายว่าจะเป็นอย่างไร 

เสียงและดนตรีประกอบ เพลง I’M DIFFERENT ของ HI SUHYUN (ft.BOBBY) 

ภาพประกอบ 
หญิงสาวหน้าตาน่ารัก ก าลังออกเดทกับแฟนหนุ่มอย่างสนุกสนานหวานซึ้ง แต่ถูกก่อกวนจากเด็กสาว 2 คน ที่แอบชอบ
แฟนหนุ่มสุดฮอตของหญิงสาว 

ศิลปะในการน าเสนอ เฉลยตัวละครส าคัญในช่วงครึ่งนาทีสุดท้ายของเพลง ซึ่งเป็นตัวละครแฟนสาวตัวจริงของหนุ่มสุดฮอตใน MV 

 
I’M DIFFERENT ได้น าเสนอการเล่าเรื่องผ่าน MV เพลงโปรเจคพิเศษของ 2 นักร้องสาวใน

สังกัดค่ายอย่าง LEE HI และ SUHYUN วง AKMU ที่ได้ร่วม Featuring กับ BOBBY หนุ่มแรปเปอร์
ชื่อดังจากวง iKON ซึ่งเป็นโปรเจคที่มีการรวมตัวของศิลปินรุ่นพ่ีในค่ายถึง 3 คนด้วยกัน  ใน MV  



116 

 

 

ได้มีการปรากฏตัวของหญิงสาวที่ค่ายเคยเผยแพร่รูปในบล็อคของค่ายโดยไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ บอก
เพียงว่าเธอเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Girl Group วงใหม่ของค่ายเท่านั้น ซึ่งใน MV นี้เธอได้รับบทตัว
ละครที่เป็นแฟนสาวสุดสวยของหนุ่มสุดฮอตอย่าง BOBBY ที่ปรากฏตัวในช่วงครึ่งนาทีสุดท้ายของ 
MV ซึ่งเป็นการเปิดเผยรูปร่างหน้าตาที่สวยงามของเธอผ่าน MV เพลงของศิลปินรุ่นพ่ีในค่ายนั่นเอง 
และก่อนหน้านี้เธอก็เคยแสดงเป็นนางเอก MV เพลง SPOILER ของวง EPIK HIGH ศิลปินรุ่นใหญ่ชื่อ
ดังของค่ายมาแล้ว ซึ่งท าให้ผู้ชมคาดเดาได้ว่าเธอคนนี้น่าจะเป็นสมาชิก Girl Group วงใหม่ ที่มีความ
โดดเด่นด้านรูปร่างหน้าตา และความสามารถในการแสดงอย่างแน่นอน 
 
ตารางท่ี 4.10  ตารางเปรียบเทียบการเล่าเรื่อง ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล การฝึกซ้อม (Practice) 
 

 
การเล่าเรื่อง 

ส่วนประกอบ 

ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล ข้อมูล การฝึกซ้อม (Practice) 

WHO’S THAT GIRL??? 
YG Trainee – JENNIE 

KIM (김제니) 
JENNIE KIM (김제니) – 

YG NEW ARTISTS 
BLACKPINK – DANCE 

PRACTICE VIDEO 

มุมมองการเล่าเรื่อง 
ค่ายต้นสังกัดเป็นผู้เล่า
เรื่อง 

ค่ายต้นสังกัดเป็นผู้เล่า
เรื่อง 

ค่ายต้นสังกัดเป็นผู้เล่า
เรื่อง 

เผยแพร่ผ่านช่องทางการ
สื่อสารของวง 
BLACKPINK โดยตรง 

ประเด็นส าคัญของเรื่อง 

น าเสนอทักษะการเต้นที่
โดดเด่นของเด็กสาวคน
หนึ่ง 

เปิดเรื่องด้วยข้อมูลส่วนตัว
ของ JENNIE ได้น าเสนอ
ความสามารถในการแรป 
และความสามารถด้าน
ภาษาของ JENNIE  

เปิดตัว JENNIE ในฐานะ
ศิลปินคนใหม่ของค่าย 
ด้วยการน าเสนอทักษะใน
การร้องเพลง และแรป
ของ JENNIE 

เผยแพร่คลิปวีดีโอการ
ฝึกซ้อมเต้นของสมาชิกทั้ง 
4 คน ในนาม 
BLACKPINK ครั้งแรก 
เป็นการน าเสนอแนวทาง
และความสามารถในการ
เต้นของวง BLACKPINK 

อารมณ์ของเรื่อง 

สร้างอารมณ์สนุกสนาน 
และสอดแทรกความ
ต่ืนเต้นไปกับท่วงท่าลีลา
การเต้นขั้นสูงที่
คล่องแคล่วและแข็งแรง
ของหญิงสาว 

เริ่มต้นด้วยการสร้าง
อารมณ์สดใส สนุกสนาน 
และตัดเข้าอารมณ์การ
แรปที่ดุดันของ JENNIE 

สร้างอารมณ์ร่วมต้ังแต่ชื่อ
คลิปที่ระบุว่า JENNIE 
เป็นศิลปินคนใหม่ของค่าย 
ชวนให้ผู้ชมอยากเข้าชม
คลิปว่ามีการน าเสนอ
ศิลปินคนใหม่แบบไหน 

สร้างอารมณ์ต่ืนเต้น 
สนุกสนานเพลิดเพลิน
ตลอดการรับชม เนื่องจาก
ความสามารถในการเต้น
ของทุกคนที่ดูแข็งแรง มี
พลัง มีเสน่ห์ ชวนมอง 
และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

เสียงและดนตรีประกอบ 

ใช้เพลง Turn Up The 
Music ของ Chris Brown 
ซึ่งเป็นเพลงสากลที่ก าลัง
เป็นที่นิยมในขณะนั้น มี
จังหวะเพลงที่สนุกสนาน 
ชวนให้เต้นตาม 

ใช้ดนตรีพื้นหลังประกอบ
ที่สดใส ร่าเริง แต่แฝง
จังหวะเครื่องดนตรีที่หนัก
หน่วง ก่อนตัดเข้า
เสียงดนตรีจังหวะหนัก
แน่นประกอบการแรป
ภาษาอังกฤษของ JENNIE 
ที่มีการเซ็นเซอร์ค าไม่
สุภาพบางค า 

เพลง BLACK ขับร้องโดย 
JENNIE โดยเป็นเพลงช้าที่
มีทั้งท่อนร้องและท่อน
แรปในเพลงเดียว ท าให้ได้
เห็นถึงความสามารถของ 
JENNIE ทั้งการร้องและ
แรป  

ใช้เพลง Diamonds ของ 
Rihanna ที่มีการท า
จังหวะดนตรีใหม่ให้มี
ความ Hip Hop มากข้ึน 
เน้นเสียงเครื่องดนตรีและ
จังหวะเบสที่หนักข้ึน 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 
 

 
การเล่าเรื่อง 

ส่วนประกอบ 

ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล ข้อมูล การฝึกซ้อม (Practice) 

WHO’S THAT GIRL??? 
YG Trainee – JENNIE 

KIM (김제니) 
JENNIE KIM (김제니) – 

YG NEW ARTISTS 
BLACKPINK – DANCE 

PRACTICE VIDEO 

ภาพประกอบ 

เป็นคลิปวีดีโอการซ้อมเต้น
ของกลุ่มเด็กฝึกหัดผู้หญิง 
แต่ได้ใช้เทคนิคทางดิจิทัล
ช่วยในการใช้ภาพสีด าทับ
วีดีโอบังคนอื่น ๆ ให้เห็น
เพียงแค่เด็กผู้หญิงที่
ต้องการน าเสนอในครั้งนี้
เท่านั้น 

เริ่มต้นด้วยวีดีโอการ
ถ่ายโฟโต้ชู้ตเด่ียวของ 
JENNIE ใช้ภาพพื้นหลัง
เป็นลายกราฟฟิกน่ารัก 
สดใส ก่อนตัดเข้าช่วงการ
แรปที่มีพ้ืนหลังเป็นผนัง
ห้องซ้อมของค่าย YG 

เป็นคลิปวีดีโอการฝึกซ้อม
ร้องและแรปของ JENNIE 
ที่มีพ้ืนหลังเป็นผนังห้อง
ซ้อมของค่าย YG 

เป็นคลิปวีดีโอการฝึกซ้อม
เต้นของสมาชิกวง ที่ซ้อม
เต้นในห้องซ้อม มีกระจก
บานใหญ่เป็นผนังห้อง
ด้านหลังท าให้เห็นเงา
สะท้อนด้านหลังขณะเต้น 
มีการถ่ายท าการฝึกซ้อมนี้
แบบจริงจัง ด้านข้างมีคน
นั่งดูการฝึกซ้อมหลายคน 
มีล าโพงตัวใหญ่ต้ังอยู่หลัง
ห้อง บรรยากาศห้องซ้อม
ดูสลัว ๆ พื้นห้องลายไม้ 
ภาพรวมเป็นสีด า-น้ าตาล 

ศิลปะในการน าเสนอ 

เป็นคลิปวีดีโอการซ้อมเต้น
สั้น ๆ เพียง 1.36 นาที แต่
กลับแสดงทักษะการเต้น
ออกมาได้หลากหลาย 
และยังได้ใช้เทคนิคการเล่า
เรื่องที่ชวนสงสัยด้วยการ
บอกเพียงแค่อายุ 16 ปี 
และรูปภาพของเด็กสาว 
โดยไม่เปิดเผยชื่อ และไม่
บอกสัญชาติ ซึ่งสามารถ
สร้างอารมณ์ร่วมให้กับ
ผู้ชมที่อยากค้นหาค าตอบ
ได้อย่างมาก เนื่องจากที่
ผ่านมาทางค่ายนี้ยังไม่เคย
มีศิลปินที่เป็นชาวต่างชาติ
มาก่อน  

เป็นคลิปวีดีโอแนะน า 
JENNIE ในชุดเสื้อผ้าที่
หลากหลายรูปแบบ และ
ปิดท้ายด้วยวีดีโอการซ้อม
แรป ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เวลา
เพียง 0.57 นาที และได้
เปิดเผยชื่อและโลโก้ PINK 
PUNK พร้อมข้อความ 
GIRLS ARE COMING! ซึ่ง
คาดเดาได้ว่าจะเป็นชื่อวง 
Girl Group วงใหม่ของ
ค่าย 

เป็นคลิปวีดีโอการฝึกซ้อม
สั้น ๆ เพียง 1.01 นาที 
เพื่อให้คลิปไม่ยาว
จนเกินไป มีการตัดจบด้วย
การเฟสเสียงให้เบาลง 
และเฟสภาพให้มืดเป็นสี
ด าสนิท  

เป็นคลิปวีดีโอการซ้อมเต้น
ของสมาชิกวงทุกคนใน
เวลาสั้น ๆ เพียง 1.13 
นาที ใช้เทคนิคการตัดต่อ
ตามจังหวะเพลงที่
ดัดแปลงใหม่ ภาพรวมให้
ความรู้สึกเท่ ลึกลับ น่า
ค้นหา  

 
WHO’S THAT GIRL??? ค่ายต้นสังกัดได้เล่าเรื่องความสามารถในการเต้นที่โดดเด่นของ

หญิงสาวคนหนึ่ง ที่ทางค่ายได้ปล่อยข้อมูลศิลปินฝึกหัดออกมาในล าดับที่ 5 ท าให้ผู้ชมคาดเดาไว้ว่า
หญิงสาวคนนี้ถูกวางตัวในต าแหน่งนักเต้นของ Girl Group วงใหม่ของค่าย อีกทั้งยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หญิงสาวไว้เพียงแค่อายุ 16 ปี และรูปภาพใบหน้าของหญิงสาวคนนี้เท่านั้น ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและ
สัญชาตินั้นได้ระบุว่า UNKNOWN ซึ่งเป็นการสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ชมอย่างมาก เนื่องจากค่ายนี้
ยังไม่เคยมีศิลปินในสังกัดที่เป็นชาวต่างชาติมาก่อนเลย แต่กลับจงใจทิ้งปริศนานี้ไว้ท้ายคลิปวีดีโอ  
ท าให้ผู้ชมเริ่มค้นหาค าตอบถึงที่มาของหญิงสาว ซึ่งก็มีการแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมที่ระบุว่า 
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หญิงสาวคนนี้ชื่อลลิซ และเป็นคนไทย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ยังรอคอยการเฉลยปริศนานี้จากทางค่าย
ต้นสังกัด 

 
YG Trainee – JENNIE KIM (김제니) ค่ายต้นสังกัดได้เล่าเรื่องความสามารถในการแรป 

และความสามารถด้านภาษาของ JENNIE ที่เป็นศิลปินฝึกผัดของค่าย พร้อมทั้งเสนอถึงความน่ารัก
สดใสที่มาพร้อมกับความเท่ แสบ ซน นอกจากนี้ยังได้ เปิดเผยชื่อและโลโก้ PINK PUNK พร้อม
ข้อความ GIRLS ARE COMING! ซ่ึงท าให้ผู้ชมคาดเดาได้ว่า PINK PUNK น่าจะเป็นชื่อ Girl Group วง
ใหม่ของค่าย และคงใกล้จะประกาศเปิดตัววงอย่างเป็นทางการ (Debut) แล้วแน่นอน ท าให้ผู้ชมเฝ้า
รอการเปิดเผยถึงสมาชิกคนอ่ืน ๆ ของวงใหม่นี้ รวมถึงเฝ้ารอการ Debut ครั้งนี้ด้วย 

 
JENNIE KIM (김제니) – YG NEW ARTISTS ค่ายต้นสังกัดปล่อยออกมาหลังจากหน่วย

ข้อมูลที่ 2 เพียง 4 เดือน แต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ JENNIE จาก YG Trainee เป็น YG NEW 
ARTISTS ซึ่งสามารถสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่ติดตามเป็นอย่างมาก  เพราะสามารถสร้าง
ค าถามให้กับผู้ชมได้ 2 นัยยะด้วยกัน คือ (1) JENNIE จะถูก Debut ในฐานะศิลปินเดี่ยวหรือไม่ หาก
ไม่ใช่แล้ว JENNIE ก าลังจะมีผลงานอะไรอกมา, และ (2) ทิศทางการ Debut ของวง PINK PUNK ที่
ค่ายได้น าเสนอในหน่วยข้อมูลที่ 2 จะเป็นอย่างไรต่อไป เพราะยังไม่มีข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับสมาชิกคน
อ่ืน ๆ ออกมา 

 
BLACKPINK – DANCE PRACTICE VIDEO ได้น าเสนอการเล่าเรื่องการฝึกซ้อมเต้นของวง 

BLACKPINK ที่มีการเผยแพร่ออกมาเป็นครั้งแรกในนามของ BLACKPINK เอง ภายในคลิปเป็นภาพ
บรรยากาศในห้องซ้อมที่มีผู้ชมนั่งอยู่ด้านข้าง มีการถ่ายท าการฝึกซ้อมนี้อย่างจริงจัง เปรียบเสมือน
การแสดงต่อหน้ากล้องจริง ๆ ซึ่งในคลิปมีการน าเสนอให้เห็นถึงความสามารถในการเต้นของสมาชิก
ทุกคน และน าเสนอภาพรวมของวงให้เห็นถึงทักษะการเต้นที่แข็งแรง ดูมีพลัง เซ็กซี่ ลึกลับ น่าค้นหา 
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ตารางท่ี 4.11  ตารางเปรียบเทียบการเล่าเรื่อง ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล รูปภาพ (Image) 
 

การเล่าเรื่อง 
ส่วนประกอบ 

ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล รูปภาพ (Image) 

#BLACKPINK #LISA 

มุมมองการเล่าเรื่อง เผยแพร่ผ่าน Instagram ของวง BLACKPINK 

ประเด็นส าคัญของเรื่อง แนะน า LISA สมาชิกในวง BLACKPINK  

อารมณ์ของเรื่อง เผยแพร่รูปภาพสมาชิกวง เพื่อให้ผู้ชมได้จดจ าหรือท าความรู้จักสมาชิกของวงมากยิ่งข้ึน ก่อนที่จะ Debut 

เสียงและดนตรีประกอบ - 

ภาพประกอบ รูปภาพ LISA แต่งกายด้วยชุดเท่ ๆ และเซ็กซี่ ยืนโพสท่าใช้มือล้วงกระเป๋ากางเกงเหม่อมองไปด้านข้าง 

ศิลปะในการน าเสนอ เปิดเผยภาพ LISA ในท่าทางที่หันข้าง เพื่อให้ผู้ชมได้จดจ าเธอในหลากหลายมุมมองนอกจากมุมหน้าตรง 

 
 #BLACKPINK #LISA ได้น าเสนอการเล่าเรื่องของ LISA ผ่านรูปถ่ายในช่องทาง Instagram 
ของวง BLACKPINK ซึ่งเป็นการเผยแพร่รูปภาพสมาชิกภายในวงก่อนที่จะท าการเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการ (Debut) เพ่ือให้ผู้ชมได้คุ้นเคยและจดจ าสมาชิกของวง BLACKPINK ได ้
 
ตารางที่  4.12  ตารางเปรียบเทียบการเล่าเรื่อง ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล โฆษณา (CF : 

Commercial Film) 
 

การเล่าเรื่อง 
ส่วนประกอบ 

ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล โฆษณา (CF : Commercial Film) 

NONAGON – BOBBY + B.I NONAGON – FW 2015 

มุมมองการเล่าเรื่อง ค่ายต้นสังกัดน าเสนอพรีเซนเตอร์แบรนด์เสื้อผ้า ค่ายต้นสังกัดน าเสนอคอลเลคชั่นใหม่ของแบรนด์เสื้อผ้า 

ประเด็นส าคัญของเรื่อง 
การโฆษณาแบรนด์เสื้อผ้า NONAGON ซึ่งเป็นแบรนด์ใน
เครือของค่าย 

การโฆษณาคอลเลคชั่นใหม่ของแบรนด์เสื้อผ้า 
NONAGON 

อารมณ์ของเรื่อง 

ให้ความรู้สึกเท่ ลึกลับ ด้วยเสื้อผ้าแนวสตรีทที่สวมใส่ 
และการเลือกใช้นายแบบที่เป็นแรปเปอร์ทั้งคู่ มี
ภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมกับแบรนด์ และยังมีนางแบบด้วย 
เพื่อน าสนอเสื้อผ้าของแบรนด์ส าหรับเพศหญิงที่ชื่นชอบ
การแต่งกายแนวสตรีท 

ให้ความรู้สึกเท่ ดุดัน ลึกลับ ด้วยเสื้อผ้าคอลเลคชั่นใหม่
ของแบรนด์ โดยการใช้ลายเสือมาเป็นตัวช่วยส่งเสริมการ
เข้าถึงอารมณ์ของผู้ชม และการเลือกใช้นายแบบที่เป็น
แรปเปอร์ทั้งคู่ มีภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมกับแบรนด์ และยังมี
นางแบบด้วย เพื่อน าสนอเสื้อผ้าของแบรนด์ส าหรับเพศ
หญิงที่ชื่นชอบการแต่งกายแนวสตรีท 

เสียงและดนตรีประกอบ 

ใช้ดนตรีพื้นหลังเป็นจังหวะเพลง Hip Hop ซึ่งเหมาะสม
กับแบรนด์ 

เปิดคลิปมาด้วยเสียงค ารามของเสือ และมีท่อนแรปจาก
นายแบบทั้ง 2 คน แทรกเสียงค ารามของเสือไว้เป็นระยะ 
ประกอบกับดนตรีพื้นหลังที่เป็นแนว Hip Hop ให้
ความรู้สึกดุดัน น่าเกรงขามแบบเสือ 

ภาพประกอบ 

ภาพรวมเน้นสีด า โดยใช้แสงไฟรูปทรงต่าง ๆ ตกแต่งฉาก 
เพื่อให้เสื้อผ้าที่เป็นโทนหนังสีด านั้น ดูสะท้อนแสง และ
เห็นรูปทรงเสื้อผ้าแยกจากสีพื้นหลัง 

ภาพรวมของคลิปเป็นสีด า มีการเลือกใช้ลายเสือเป็น
กราฟฟิกต้ังแต่ต้นคลิปถึงกลางคลิป รวมถึงมีการใช้รูป
หน้าเสือจริง ๆ ด้วย หลังจากนั้นภาพพื้นหลังจะเป็นสีด า
ล้วนสลับกับภาพแนวกาแลคซี่ 

ศิลปะในการน าเสนอ 
ใช้เทคนิคการตัดภาพตามจังหวะเพลง ท าให้ไม่น่าเบื่อ 
และเห็นชุดเสื้อผ้าที่หลากหลายไม่ซ้ า โดยที่ใช้ระยะเวลา
เพียงแค่ 0.47 นาที เท่านั้น 

มีการตัดภาพที่ฉับไว ภาพกระพริบตามจังหวะดนตรี ใช้
เทคนิคการซ้อนทับของลายเสือกับภาพในคลิป รวมถึงมี
การตัดต่อแบบย้อนกลับในฉากน้ าไหลย้อนข้ึน 
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NONAGON – BOBBY + B.I เป็นการเล่าเรื่องการโฆษณาของแบรนด์เสื้อผ้าภายใต้สังกัดของ
ค่าย YG โดยมีพรีเซนเตอร์เป็น 2 หนุ่มแรปเปอร์รุ่นใหม่ของค่ายที่ก าลังได้รับความนิยมในขณะนั้น นั่น
คือ BOBBY และ B.I จากวง iKON และในคลิปวีดีโอก็ได้ปรากฏตัวหญิงสาวคนหนึ่ง ซึ่งเป็นหญิงสาว
จากหน่วยข้อมูลที่ 1 อีกด้วย โดยที่มีระยะห่างของการปรากฏตัวถึง 2 ปี และในการปรากฏตัวครั้งนี้
ในฐานะนางแบบของแบรนด์เสื้อผ้านั้น ทางค่ายก็ยังคงไม่ได้บอกข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับหญิงสาวคนนี้ 

 
NONAGON – FW 2015 ได้น าเสนอการเล่าเรื่องโฆษณาเสื้อผ้าคอลเลคชั่นใหม่ของแบรนด์ 

NONAGON ซึ่งได้ใช้นายแบบและนางแบบชุดเดิมจากหน่วยข้อมูลที่ 4 ซึ่งมีระยะเวลาห่างกัน 5 เดือน 
แต่ครั้งนี้มีการเล่าเรื่องที่ให้ความรู้สึกดุดัน น่าเกรมขามมากข้ึนจากการใช้ลายเสือและเสียงค ารามของ
เสือเข้ามาช่วยสื่ออารมณ์ รวมถึงยังมีท่อนแรปที่ดุดันจากนายแบบ 2 คน ที่เป็นแรปเปอร์ด้วย ท าให้
สามารถคาดเดาได้ถึงภาพลักษณ์ของนางแบบอีก 1 คนนั้นได้ว่าน่าจะมีภาพลักษณ์แนว Hip Hop 
เช่นเดียวกับนายแบบอีก 2 คน ที่เป็นที่รู้จักของผู้ชมอยู่แล้ว 

 
 

4.2 การวิเคราะห์ช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Debut) 

 
4.2.1 การวิเคราะห์อัตลักษณ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Debut) 

 
จากการศึกษาหน่วยข้อมูลช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Debut) 17 หน่วยข้อมูล ปรากฏ 

อัตลักษณ์ของ JENNIE จ านวน 12 หน่วยข้อมูล, LISA จ านวน 13 หน่วยข้อมูล, ROSÉ 11 หน่วย
ข้อมูล, JISOO 13 หน่วยข้อมูล และวง BLACKPINK 10 หน่วยข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1) หน่วยข้อมูลที่ 9: BLACKPINK - '붐바야' (BOOMBAYAH) M/V 

ภาพที่ 4.10  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 9 
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BLACKPINK - '붐바야' (BOOMBAYAH) M/V เผยแพร่ผ่ านช่องทาง YouTube ของวง 
BLACKPINK เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2016 เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศเกาหลีใต้ ความยาว  4.03 
นาท ีเป็นเพลงเปิดตัววง BLACKPINK อย่างเป็นทางการ ร่วมกับเพลง WHISTLE 

Views: 552M ครั้ง  
Like: 4.9M ครั้ง 
Comments: 403,650 ครั้ง  

 
ตารางท่ี 4.13  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 9 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- เสื้อตัวในสีเขียว 
คลุมแจ็คเก็ตหนังสี
ด า กางเกงขาสั้นสีด า 
ถุงน่องสีม่วง รองเท้า
บูทสีเงิน ปล่อยผม
ตรงสีน้ าตาล ตกแต่ง
ผมหลากสี สวม
หมวกกันน็อคครึ่งใบ 
สร้อยคอเส้นใหญ่ 

- ชุดสีด าลายหัว
กะโหลก สวมกางเกง
ขาสั้นด้านใน มีสาย
รัดต้นขา ทาเล็บสีด า 
สวมแหวนทุกนิ้ว 
สร้อยโชคเกอร์สีด า 
ต่างหูคู่ใหญ่ รองเท้า
หนัง ปล่อยผมยาว
ตรงสีน้ าตาล 

- เสื้อครอปครึ่งตัวเปิด
ไหล่ 1 ข้าง ชาวงเอว
เป็นตาข่าย กางเกง
ยีนส์ขาดขายาว ใส่
เข็มขัด รองเท้าหนัง 
สร้อยโชคเกอร์สีด า 
มีผ้าผูกคาดผม 
ปล่อยผมตรงยาว  

- เสื้อตาข่ายซีทรู สวม
ทับด้วยเสื้อสายเด่ียว
สีด าตกแต่งด้วยห่วง
เงิน กางเกงขายาว
ขาดสีด า รองเท้า
หนังสีขาว  

- เสื้อตัวในเอวลอยสี
เขียว คลุมด้วยแจ็ค
เก็ตสีเงิน กางเกงขา
สั้นสีด า ถุงน่องตา
ข่ายสีแดง มัดผม 2 
ข้างประดับด้วยผม
ไหมหลากสี สวม
หมวกกันน็อคครึ่งใบ 
สร้อยคอเส้นใหญ่ 
ต่างหูอันใหญ่ 

- เสื้อคอกลมแขน 3 
ส่วน กระโปรงสั้น
ลายสก็อต ถุงน่อง 
ตาข่าย ถุงเท้าสีด า-
ขาว รองเท้าหนัง ทา
เล็บสีด า สร้อยโชค
เกอร์ สร้อยแขนเส้น
ใหญ่ ใส่แหวนหลาย
นิ้ว ปล่อยปมประบ่า
สีทอง มีผมหน้าม้า 

- เสื้อครอปตาข่ายซีท
รคูรึ่งตัวสีขาว คลุม
ด้วยเสื้อแขนยาวสีด า 
กางเกงขายาวสีด า
ขาดเข่า ห้อยโซ่ที่
กางเกงหลายเส้น 
รองเท้าหนัง  

- เสื้อครอปแขนกุดสี
ด า กางเกงยีนส์+
หนังขายาว รองเท้า
หนัง เครื่องประดับสี
ทองอันใหญ่หลายชิ้น 

- เสื้อตัวในสีด า คลุม
ด้วยเสื้อแขนยาวด า-
ขาว กางเกงขาสั้น 
ตกแต่งผมหลากสี 
สวมหมวกกันน็อค
เต็มใบสีขาว 

- เสือเชิ้ตสีขาว 
กระโปรงสั้นสีด า 
รองเท้าหนัง สวม
สร้อยโชคเกอร์สีด า 
สวมแหวนหลายนิ้ว 
ปล่อยผมตรงยาวสี
น้ าตาเข้ม 

- เสื้อแขนยาวสีชมพู
พอดีตัว สวมทับด้วย
เสื้อสายเด่ียวครึ่งตัว
สีด า กางเกงยีนส์ขา
สั้นสีด า ถุงเท้ายาว
ครึ่งขาลายตาข่าย 
รองเท้าหนัง สร้อย
โชคเกอร์เส้นใหญ่สี
ชมพู ก าไลข้อแขน
หลายวง ปล่อยปม
ตรงยาว 

- ชุดกระโปรงสีชมพู
พีช กางเกงสีด าขา
สั้นด้านใน ถุงน่องตา
ข่าย รองเท้าหนัง 
สร้อยโชคเกอร์เส้น
ใหญ่ 

- เสื้อแขนยาวสีฟ้าด้ิน
เงิน กางเกงขาสั้นสี 

- เสื้อเชิ้ตแขนยาวสี
โอรส กางเกงยีนส์ขา
สั้น ถุงเท้ายาวสี
เหลือง ตกแต่งผม
หลากสี สวมหมวก
กันน็อคเต็มใบสีขาว 

- เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีด า 
กระโปรงสั้นลายส
ก็อต มีสายเอี๊ยม  
ถุงเท้ายาวสีน้ าตาล
เข้ม รองเท้าหนัง ทา
เล็บสีด า-ขาว สวม
แหวนหลายนิ้ว 
ปล่อยผมตรงยาวสี
น้ าตาลแดง 

- สปอร์ตบาร์ สวมทับ
ด้วยเสื้อตาข่ายซีทรู
แขนยาวสีด า กางเกง
ยีนส์ขาสั้น รองเท้า
บูทสีด ายาว เห็น
ขอบถุงเท้าสีส้ม มี
สายรัดต้นขา สวม
เครื่องประดับหลาย
ชิ้น 

- เสื้อตัวในสีชมพูเข้ม 
คลุมด้วยแจ็คเก็ตสี
เทาลายหินอ่อน 
กางเกงขาสั้นเข้าชุด 
รองเท้าหนัง 
เครื่องประดับอัน
ใหญ่หลายชิ้น 

 

- แต่งกายเน้นสีสัน
สดใส ทั้งชุดเสื้อผ้าที่
สวมใส่ และ
เครื่องประดับหลาก
สี แบบวัยรุ่นแสบ ๆ  

- ชุดประมาณเด็ก
นักเรียนอินเตอร์ Hi 
School สวม
เครื่องประดับหลาย
ชิ้น 

- เน้นลวดลายตาข่าย 
ให้ความรู้สึกเซ็กซี่ 
และเท่ ใน
ขณะเดียวกัน  

- เน้นเครื่องประดับ
ชิ้นใหญ่ และสวมใส่
หลากหลายชิ้น 

- การแต่งกายด้วย
กางเกงขาสั้นหรือ
กระโปรงสั้น เน้นโชว์
ช่วงขา  
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ) 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

เครื่องประดับหลาย
ชิ้น 

- เสื้อเชิ้ตลายสก็อตสี
แดง กางเกงขาสั้น 
ถุงน่องตาข่าย รวบ
ผมตึง 

- เสื้อครอปครึ่งตัว
แขนกุดสีน้ าเงิน-ขาว 
คลุมด้วยแจ็ตเก็ต
หลากสี กางเกงขาสั้น
สีด า ผมหลากสี ถุง
เท้าสีขาว ใส่หมวก
แก็ป 

ด า ถุงน่องตาข่าย 
รองเท้าหนังมีส้น 

- เสื้อแขนยาวลาย
ดอกไม้สีด า-แดง 
สร้อยโชคเกอร์ใหญ่สี
ด า รวบผมยุ่ง ๆ 
หน้าเปียกเงา 

- เสื้อแขนยาวสีฟ้า 
กางเกงยีนส์ขาสั้น 
เข็มขัดสีขาว เกล้า
ผมติดกิ๊บหลากสี 

- ชุดเดรสสั้นสีเขียว 
เข็มขัดสีด าเส้นใหญ่ 
สวมแจ๊คเก็ตหนังสี
ด ามีพู่ รองเท้าหนังสี
ขาวลายหินอ่อน 

- เสื้อบาสตัวใหญ่สี
ชมพู กางเกงขาสั้นสี
ด า ถุงเท้าสูงสีขาว
สวมหมวกแก็ป 

 

การแสดง
สีหน้า 

สีหน้าม่ันใจ แสบ ซ่า 
สนุกสนาน ท้าทาย 
และร้องตามในบาง
ท่อน 

ใช้สายตาสื่ออารมณ์ที่
หลากหลาย มักแสดง
สีหน้าที่เจือด้วย
รอยย้ิม แฝงความท้า
ทาย ร้องตามเพลง 

แสดงออกสีหน้าที่ยิ้ม
แย้ม สนุกสนาน สลับ
กับสีหน้าที่เรียบเฉย 
ร้องเพลงตามท่อนของ
ตัวเอง 

สีหน้าสนุกสนาน เชิญ
ชวน ลับกับสีหน้าที่
เรียบเฉย ขยับปาก
ร้องตามเพลง 

ใช้สีหน้าสื่ออารมณ์ได้
ค่อนข้างดี มีการร้อง
ตามเนื้อเพลง 

การแสดง
ท่าทาง 

การเคลื่อนไหวดูมี
ความม่ันใจ ขณะร้อง
หรือแรปมีการขยับมือ
ค่อนข้างมาก แต่ดูเป็น
ธรรมชาติ 

มีการเคลื่อนไหวร่าย
กายขณะเต้นที่ทั้งเซ็ก
ซี่และเท่ มีความ
คล่องตัวสูง 

มีการเคลื่อนไหว
ร่างกายที่ทั้งเซ็กซี่และ
อ่อนหวาน เช่น การ
นั่ง การก้าวเดิน 

มีการเคลื่อนไหว
ร่างกายที่อ้อนแอ้น ดู
เซ็กซี่และน่าทะนุ
ถนอม อีกทั้งมีท่อนที่
ต้องนอนไถพื้นด้วย 

มีท่าเต้นที่เน้นความ
แข็งแรง หลากหลาย
กิริยาทั้ง ยืน นั่ง นอน 
ให้ความรู้สึกเซ็กซี่
แบบเท่ ๆ แต่ยังซ่อน
ความอ่อนหวานไว้อยู่ 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ JENNIE - - - BLACKPINK 

ระบบ
สรรพ-
นาม 

- Oppaya - - Oppa 

วิธภาษา 
- Click-Clack, 
badda bing badda 
booom 

- F U 
- Brrrr 

- - BOOMBAYAH 

อุป-
ลักษณ์ 

- - I'm so hot, I need 
a fan 

- Middle finger up 
- LAMBO 
- RAMBO 

- - - 

วาทกรรม 

-ประโยค Intro เพลง 
BLACKPINK in 
your area 

- ท่อนร้องแรก เสียง
แข็งแรง มีความเท่ 

- ท่อนแรป Intro 
- ท่อนร้องเสียงเล็ก 
- ท่อนแรปกลางเพลง
เท่ ๆ 

- ท่อนร้องเสียงหนา 
มักร้องต่อจากท่อน
แรป 

- ท่อนร้องเสียงสูง 
เช่น BLACKPINK in 
your area 

BLACKPINK in your 
area 
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หน่วยข้อมูลที่ 9 ได้เสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์กลุ่มของวง BLACKPINK ดังนี้ 
 
JENNIE - การแต่งกายเป็นแนวเท่ และเซ็กซี่ มักสวมเครื่องประดับชิ้นใหญ่ สวมเครื่องประดับ

หลายชิ้น รูปหน้าสั้น มีคาแรคเตอร์ที่มีความมั่นใจ แสบ ซ่า เท่ ๆ มีความ Fierce ซึ่งในเนื้อเพลงท่อน
ของ JENNIE มีการเอ่ยถึงชื่อตัวเอง และมีการใช้วิธภาษา JENNIE ได้ร้องท่อนแรกของเพลง มีท่อน
แรปปนอยู่ มีเสียงร้องท่ีแข็งแรง เสียงมีเอกลักษณ์ 

 
LISA - การแต่งกายมักเป็นแนวเท่ ๆ สวมเครื่องประดับหลายชิ้น มีดวงตาที่กลมโต ริมฝีปาก

ใหญ่ มีผมหน้าม้า จึงเป็นที่จดจ าได้ง่าย มีคาแรคเตอร์ที่มีความ Swag ทั้งในการแสดงสีหน้าและการ
แสดงท่าทาง ร้องท่อนแรปที่มีเนื้อเพลงภาษาอังกฤษปนอยู่ค่อนข้างเยอะ ซึ่งมักจะเป็นวิธภาษาและ
การอุปลักษณ์ เสียงแรปโทนต่ ามีเอกลักษณ์ ส่วนน้ าเสียงเวลาร้องเพลงจะเป็นเสียงเล็ก 

 
JISOO – การแต่งกายมักเป็นแนวสวยหวาน  สวมเครื่องประดับหลายชิ้น  มีใบหน้าที่สวยงาม

โดดเด่น คาแรคเตอร์สาวหวานเรียบร้อยซ่อนเปรี้ยว น้ าเสียงเวลาร้องเพลงจะเป็นเสียงที่หนา มี
เอกลักษณ์ มักร้องต่อจากท่อนแรป เพ่ือเปลี่ยนอารมณ์เพลง 

 
ROSÉ – การแต่งกายจะใส่สั้นตลอดทั้งกระโปรงและกางเกง สวมเครื่องประดับหลายชิ้น รูป

หน้ายาว คางแหลม คาแรคเตอร์ที่อ้อนแอ้น อ่อนหวาน และแอบซ่อนความเซ็กซี่ มีเสียงร้องที่เป็น
เอกลักษณ์โดดเด่น มักได้ร้องท่อนที่มีเสียงสูง 

 
BLACKPINK – การแต่งกายเน้นสีสันสดใส สมาชิกแต่ละคนจะใส่เสื้อผ้าที่แตกต่างกันชัดเจน 

มักใส่สั้นเน้นโชว์ช่วงขา มาในแนววัยรุ่นที่มีความแสบ ซ่า ใช้ลวดลายตาข่ายให้ความรู้สึกเซ็กซ่ี และเท่ 
ในขณะเดียวกัน เน้นการสวมใส่เครื่องประดับชิ้นใหญ่ และสวมใส่หลากหลายชิ้น สมาชิกทั้ง 4 คนมี
คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกัน เสียงร้องของทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถแยกแยะและจดจ าได้ง่าย 
มีประโยคติดฮิตติดหูคือ BLACKPINK in your area 
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2) หน่วยข้อมูลที่ 10: BLACKPINK - '휘파람' (WHISTLE) M/V 
 

 

 
BLACKPINK - '휘파람' (WHISTLE) M/V เ ผ ยแพร่ ผ่ า นช่ อ ง ท า ง  YouTube ของ ว ง 

BLACKPINK เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2016 เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศเกาหลีใต้ ความยาว 3.50 
นาที เป็นเพลงเปิดตัววง BLACKPINK อย่างเป็นทางการร่วมกับเพลง BOOMBAYAH 

Views: 348M ครั้ง  
Like: 3M ครั้ง 
Comments: 187,072 ครั้ง  

 
ตารางท่ี 4.14  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 10 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- เดรสสั้นมีฮู้ด สวม
แจ็คเก็ตหนังสีด า
ลายทางคลุมทับ 
ปล่อยผมยาวสี
น้ าตาล 

- เสื้อเชิ้ตแขนยาวสี
ขาว ผูกโบว์ที่คอเสื้อ
สีด า กระโปรงสั้นสี
ด าขอบขาว 

- เสื้อสีแดง คลุมด้วย
สูทสีน้ าเงินเข้มมีพู่สี
ขาวตกแต่งแขนเสื้อ 
มีผ้าสีด าผูกคอ 

- เดรสสั้นสีด าเว้าไหล่ 
คลุมทับด้วยแจ็คเก็ต
สีชมพูไหล่ตก 1 ข้าง 
รองเท้าบูท ปล่อยผม
ตรงสีเทา มีผมหน้า
ม้า ใส่จิวที่ริมฝีปาก 
ใส่เครื่องประดับ
หลายชิ้น 

- เกาะอกสีด าทับด้วย
เสื้อซีทรู คลุมด้วย
เสื้อยีนส์แขนกุด 
กางเกงขายาวสีด า 
รองเท้าบูทส้นแหลม  

- ชุดเดรสหนังสีด าสั้น 
ตกแต่งปกคอบัวสี
แดง สวม
เครื่องประดับชิ้น
ใหญ่ รวบผมไว้ที่ท้าย
ทอย 

- เดรสคลุมเข่าสีขาว  
- เดรสยาวสีฟ้า-ขาว 
ปล่อยผมยาวสีด า 
รองเท้าบูทส้นสูงสีด า 

- เดรสสีด าสั้น ตกแต่ง
ปกคอและแขนเสื้อ  

 

- เดรสเปิดไหล่สีขาว 
- เชิ้ตยาวสีแดง-ด า-
ขาว คาดเข็มขัดสีด า 
รองเท้าบูทส้นสูง 
สีขาว ปล่อยผมยาวสี
น้ าตาล 

- คลุมด้วยแจ็คเก็ตสี
ขาว หมวกแก๊ปหนัง
สีด า รองเท้าบูทสีฟ้า 

- เสื้อเชิ้ตแขนยาวสี
ขาว ตกแต่งด้วย
ลูกไม้สีด า กระโปรง
ทวิสสั้นสีด า 

- เปลี่ยนเสื้อผ้าหลาย
ชุด บางครั้งเปลี่ยน
แค่บางชิ้นเท่านั้น 
ไม่ได้เปลี่ยนทั้งชุด 

- การแต่งกายออก
แนววัยรุ่นทั่วไป เน้น
สวมหลายชิ้น มีทั้ง
แบบสาวหวาน และ
แบบเท่ 

ภาพที่ 4.11  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 10 
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ตารางท่ี 4.14  (ต่อ) 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- ชุดเดรสสั้นสีด า-ขาว 
เว้าช่วงเอว ถุงเท้าสี
ด าสูงถึงต้นขา 
รองเท้าบูททรงสูง
เครื่องประดับชิ้น
ใหญ่ 

- เสื้อสีด า กางเกงขา
สั้นสีด า เสื้อคลุมสี
เทา รองเท้าบูทยาว 
ปล่อยผม 

- เสื้อแจ๊คเก็ตสีเหลือง 
เครื่องประดับช่วงคอ
หลายชิ้น ต่างหูอัน
ใหญ่ มีกิ๊บติดผม 

- เสื้อแขนยาวสีแดง 
คลุมทับด้วยสูทสีด า 
กางเกงขาสั้นสีด า 
รองเท้าบูทหนังยาว 

- ชุดเซ็ตขาสั้นสีชมพู
อ่อน ตกแต่งขอบชุด
สีด า รองเท้าบูททรง
ยาวสีด า 

สวมเครื่องประดับชิ้น
ใหญ่ 

- เสื้อสีชมพู คลุมแจ็ค
เก็ตสีชมพู กระโปรง
ทวิสสั้นสีน้ าเงิน 
รองเท้าส้นสูง ถุงมือ
สีแดง 

- เดรสคลุมเข่าทรง
หลวมสีน้ าเงินเข้ม  มี
ที่คาดผม 

- แจ็คเก็ตตัวใหญ่สีด า
ลายทาง 

- เสื้อด้านในสีเทา 
สวมทับด้วยแจ็คเก็ต
แขนกุด กางเกงยีนส์
ขาสั้น รองเท้าผ้าใบ 
ถุงเท้าสีด า 

- เสื้อแขนยาวสีม่วง 
กางเกงขาสั้น 
รองเท้าผ้าใบ 

- เสื้อแขนยาวสีม่วง 
กระโปรงหนังสั้นสีด า 
รองเท้าบูทสูงสีมาวง 

- เสื้อแขนกุดสีด า 
สร้อยโชคเกอร์สีด า 
มีผ้าผูกคาดผมสีม่วง 

- ชุดเดรสลายทหารสี
เหลือง-ส้ม-แดง คาด
เข็มขัดสีทอง ผมสี
ทอง 

สีขาว ปล่อยผมยาว
มีผ้าคาดผมสีขาว 

- เสื้อซีทรูสีขาว สวม
เสื้อเกาะอกสีชมพู
เลื่อมทับ กระโปรง
สั้น ถุงมือสีชมพู 

- เสื้อสีเหลือง คลุม
ด้วยแจ็คเก็ตหนังสี
ด า กางเกงขาสั้นสี
แดง รองเท้าบูท 

- เสื้อแขนยาวพดีตัวสี
ด า กางเกงขาสั้นสีด า 
คาดเข็มขัด รองเท้า
บูทสีด า 

- เสื้อดานในสีด า เสือ
คลุมสีชมพู ปล่อยผม 

 

- เดรสสั้นสีชมพู 
รองเท้าบูทส้นสูงสี
ฟ้า ผมสีน้ าตาลแดง 
สวมเครื่องประดับ
หลายชิ้น 

- เสื้อสีเงินประดับด้ิน 
ตกแต่งช่วงคอเสื้อสี
เขียว กระโปรงสี
เขียว 

- เสื้อสีด า คลุมทับ
ด้วยแจ็คเก็ตสีด า 
กางเกงขาสั้นสีด า 
รองเท้าบูทสีด า 

 

การแสดง
สีหน้า 

สีหน้านิ่ง สลับเท่ มัก
อยู่ในมุมหันข้าง มอง
ออกไปแบบล่องลอย 
ร้องเพลงตาม 

สีหน้าเรียบนิ่ง เท่ ๆ มี
บางครั้งที่มีการยิ้มยก
มุมปากบ้าง และขยับ
ปากร้องตามเพลง 

สีหน้านิ่ง ดวงตามอง
ตรงหากล้อง ขยับปาก
ร้องตามเนื้อเพลง 

สีหน้านิ่ง มักจะมอง
ตรงที่กล้อง แววตา
ค้นหาค าตอบ ร้อง
เพลงตามท่อนตัวเอง 

สีหน้านิ่ง ภาพรวมดูเท่ 
มีการร้องเพลงตาม 

การแสดง
ท่าทาง 

- เดินหันซ้าย หันขวา 
- นั่งเก้าอี้ร้องท่อน
แรปด้วยท่าทางการ
ขยับแขนเท่ ๆ 

- เต้นในท่อนฮุก 
- ข่ีม้า 

- ขณะแรปมักใช้มือ
แสดงท่าทางต่าง ๆ 
ที่สอดคล้องกับ 
เนื้อร้อง และมักใช้
มือจับผมตัวเอง 

- เต้นในท่อนฮุก และ
ท่อนแรปของตัวเอง
ด้วยท่าทางที่ดูเท่ 
ชวนมอง 

- ลอยตัวอ่านหนังสือ
กลางอากาศ 

- ท าท่าจุ๊ปากในท่อน
ร้อง ชู่ 
- เต้นในท่อนฮุก 

- ลอยตัวอยู่นอก
อวกาศ  

- ปั่นจักรยาน 
- ขับรถยนต์ 
- นอนบนหลังคารถ 
- เต้นในท่อนฮุก 

- ท่าเต้นในท่อนฮุก 
เต้นตามได้ง่าย และ
เป็นที่จดจ า 

- มีความแฟนตาซี 
เช่น นั่งบนพื้นผิวโลก 
นั่งบนหลังคารถที่
ด้านในรถเป็นตู้ปลา 
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ตารางท่ี 1.14  (ต่อ) 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ - - - - - 

ระบบ
สรรพ-
นาม 

- - - - Hey boy 

วิธภาษา 
Chic chic - 24, 365 

- Uh 
- - เสียงผิวปาก 

อุป-
ลักษณ์ 

- - - - Parapara para bam 

วาทกรรม 

- ท่อนแรปเสียงสูง 
- ท่อนร้องเสียง
แข็งแรง 

 

- ท่อนแรป Intro 
- ท่อนร้องเสียงเล็ก 
- ท่อนแรปช่วงกลาง
เพลงเสียงต่ า 

- ท่อนเสียงแทรกเป็น
ลูกเล่น  

- ท่อนร้องเสียงหนา - ท่อนร้องข้ึนต้น 
- ท่อนร้องเสียงสูง 

- 

 
หน่วยข้อมูลที่ 10 ได้เสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์กลุ่มของวง BLACKPINK ดังนี้ 

 
JENNIE – การแต่งกายมีทั้งสวยและน่ารัก แต่ทุกชุดจะแฝงความเท่ไว้ทุกครั้ง และมักจะสวม

ใส่เครื่องประดับหลายชิ้นเสมอ มีคาแรคเตอร์ที่ดูนิ่ง ๆ เท่ ๆ มักหันมุมข้างให้กับกล้อง ท าให้เห็นรูป
หน้าที่เล็ก คางสั้น ดูน่ารัก ท่อนร้องมีเสียงที่แข็งแรง ส่วนในท่อนแรปก็มีจังหวะและลีลาในการแรปที่
ดูเท่ เน้นการขยับแขนตามจังหวะเพลง มีการใช้วิธภาษาในท่อนแรป 

 
LISA – การแต่งกายมาในแนวสาวเท่ ทั้งชุดเสื้อผ้าและเครื่องประดับ เช่น มีการใส่จิวที่ริม

ฝีปากล่าง ผมสีเทา มีหน้าม้า แสดงออกสีหน้าที่เรียบนิ่ง บางครั้งมีการยิ้มยกมุมปากแบบเท่ ๆ พร้อม
กับลีลาการขยับร่างกายที่ดูเท่ ดู Slay ทั้งในท่อนแรป และในการเต้นตลอดเพลง ท่อนร้องจะมีเสียงที่
เล็ก น่ารัก แต่ในท่อนแรปจะมีเสียงที่แตกต่างออกไปชัดเจน เป็นเสียงแรปโทนต่ าในจังหวะที่ไหลลื่น 
ให้ความรู้สึกท่ีเท่และโดดเด่น รวมถึงมีการใช้วิธภาษาในเนื้อเพลง   

 
JISOO – การแต่งกายแนวสวยหวาน น่ารัก มักสวมใส่เครื่องประดับหลายชิ้น ประกอบกับ

ใบหน้าที่มีความสวยโดดเด่น แสดงออกสีหน้าที่นิ่ง สายตามองตรงเข้าหากล้องตลอด การแสดงออก
ท่าทางดูเรียบร้อย น่ามอง ท่อนร้องมีเสียงที่หนา เสียงหวาน มีเอกลักษณ์  
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ROSÉ – การแต่งกายมาในแนวสวยหวานซ่อนเซ็กซี่ สวมเครื่องประดับหลายชิ้น มีรูปร่างที่
อรชรอ้อนแอ้น เข้ากับเสียงร้องท่ีเป็นเสียงสูง เสียงใส ประกอบการการแสดงออกท่าทางที่ดูอ่อนหวาน 
เรียบร้อย แต่แฝงความเซ็กซี่ไว้ด้วย 

 
BLACKPINK – การแต่งกายจะมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าหลายชุด ในบางฉากก็เปลี่ยนแค่บางชิ้น

เท่านั้น ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะสวมชุดเสื้อผ้าที่แตกต่างกัน มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน 
รวมถึงเสียงร้องที่ต่างก็มีเอกลักษณ์ของตนเอง เนื้อเพลงมีการใช้วิธภาษาและอุปลักษณ์ ส่วนท่าเต้นใน
ท่อนฮุกก็มีเอกลักษณ์ สามารถเต้นตามได้ง่าย และเป็นที่จดจ า 
 

3) หน่วยข้อมูลที่ 11: BLACKPINK - '불장난 (PLAYING WITH FIRE)' M/V 
 

 

 
BLACKPINK - '불장난 (PLAYING WITH FIRE)' M/V เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube ของ

วง BLACKPINK เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2016 เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศเกาหลีใต้ ความยาว  
3.28 นาที เป็นเพลง Comeback ร่วมกับเพลง STAY 

Views: 369M ครั้ง  
Like: 2.9M ครั้ง 
Comments: 205,043 ครั้ง  

 
 

ภาพที่ 4.12  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 11 
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ตารางท่ี 4.15  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 11 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- เสื้อไหมพรมแขน
ยาวสีขาว กระโปรง
ทวิสสั้นลายสก็อตสี
แดง ถุงเท้ายาว 
ปล่อยผมยาวสี
น้ าตาลอ่อน 
แต่งหน้าโทนสาว
หวาน 

- เสื้อแขนยาวลาย
ดอกไม้หลากสี 
กางเกงขาสั้นสีด า 
คาดเข็มขัด ถุงเท้า
ยาว รองเท้าบูท 

- เสื้อสีด า คลุมด้วย
เสื้อแจ็คเก็ตหนังสีด า 
ปล่อยผมตรงยาว 
สวมแหวนหลายวง 

- ชุดเดรสเฟอร์สีชมพู 
เว้าช่วงไหล่ สวมถุง
เท้าสีขาว 

- เสื้อเชิ้ตสีแดง มี
ลวดลาย กระโปรง
หนังสีด าสั้น 

 

- เสื้อแขนยาวสีน้ าเงิน 
กระโปรงทวิสสั้นสี
แดง ถุงน้องสีด า 
รองเท้าบูท ปล่อยผม
ตรงยาวสีทอง ปลาย
ผมสีส้ม มีผมหน้าม้า 

- เสื้อเชิ้ตแขนยาวสี
ทอง ลวดลายหลากสี 
กางเกงขายาวสีด า มี
เครื่องประดับหลาย
ชิ้น 

- เดรสสีด า สร้อยโชค
เกอร์เส้นใหญ่สีแดง 

- เสื้อยืดสีด า คลุมด้วย
แจ็คเก็ตตัวใหญ่สี
เขียวเข้ม กางเกงขา
สั้น รองเท้าบูท 

- เสื้อยืดสีขาว รูปปาก
ผู้หญิง 

- เสื้อยืดสีด า คลุมด้วย
แจ็คเก็ตหนังสีด า 
กางเกงขายาวลาย 
สก็อตสีแดง ประดับ
โซ่ รองเท้าบูท 

- เดรสสั้นเฟอร์ขน
สัตว์สีด า ประดับ
สายโซ่ รองเท้าบูท 

- เสื้อยืดสีขาว ปล่อย
ผมยาวสีน้ าตาล ช่วง
ปายผมสีชมพูเข้ม 

- ชุดเดรสสั้นหลากสี 
คาดเข็มขัดเส้นใหญ่ 
สวมถุงน่อง รองเท้า
บูทสีน้ าตาล ปล่อย
ผมสีแดง 

- เดรสสีด า ชาวงแขน
ซีทรู   

- เสื้อเชิ้ตสีฟ้า 
กระโปรงสั้นสีแดง 
รองเท้าส้นสูงสีแดง 
รองเท้าส้นสูงสีแดง 

- เสื้อไหมพรมสีแดง 
ช่วงล าตัวลายขวางสี
ฟ้า-ขาว-แดง กางเกง
ขาสั้น 

- เสื้อเชิ้ตหลากสี 
- เสื้อเปิดไหล่สีด า 

สร้อยโชคเกอร์สีด า 

- เสื้อแขนยาวสีเงิน 
กระโปรงทวิสสั้นสีด า 
คาดเข็มขัด ถุงเท้าสี
ด ายาว รองเท้าบูท 
ปล่อยผมตรงยาว สี
น้ าตาลอ่อน สวม
เครื่องประดับชิ้น
ใหญ่หลายชิ้น 

- เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีด า 
มีลวดลายรูปดาว
หลากสี สร้อยโชค
เกอร์สีด าเส้นใหญ่  
ต่างหูอันใหญ่  
ผมสีส้ม 

- เสื้อไหมพรมสีขาวตัว
ใหญ่ กางเกงขาสั้นสี
ด า 

- เสื้อไหมพรมสีแดง
ตัวยาว ลวดลาย
หลากสี ถุงเท้ายาว 
บูททรงยาว 

- เปลี่ยนเสื้อผ้าหลาย
ชุด เน้นสีสันโทน
ร้อน มีลวดลายเยอะ 

- เครื่องประดับชิ้น
ใหญ่ ใส่หลายชิ้น 

- แต่งน้าไม่เข้มมาก ดู
เป็นโทนสาวหวาน 

- ดูเป็นวัยรุ่นสาวที่โต
ข้ึนจาก 2 MV แรก 

การแสดง
สีหน้า 

สีหน้าเรียบนิ่ง ท้าทาย 
แฝงด้วยสีหน้ากังวลใจ 

สีหน้าท้าทาย ดูเท่ ยิ้ม
แบบกวน ๆ บางฉากสี
หน้าเสียใจ 

สีหน้าเรียบนิ่ง ท้าทาย 
แฝงด้วยสีหน้าเสียใจ 
กังวลใจ 

สีหน้าเรียบนิ่ง ท้าทาย 
แฝงด้วยสีหน้าเสียใจ 
กังวลใจ 

เน้นแสดงออกสีหน้าที่
ท้าทายกับความเสียใจ 
กังวลใจ 

การแสดง
ท่าทาง 

- แสดงออกท่าทาง
เศร้า เสียใจ นั่งซ้อน
ท้ายมอเตอร์ไซค์
ผู้ชายด้วยท่าทางที่
เป็นกังวลใจ  

- ท่าเต้นมีความพลิ้ว
ไหว 

- แสดงออกท่าทางที่
นิ่ง ๆ ดูท้าทาย มี
บางฉากที่มีท่าทาง
เสียใจ 

- ท่าเต้นมีความพลิ้ว
ไหว 

- วาดรูปหัวใจด้วย
ท่าทางเหงา นั่นอยู่
ในรถซบไหล่ผู้ชาย
มือชนกัน ด้วย
ท่าทางที่เสียใจ  
กังวลใจ 

- ท่าเต้นมีความพลิ้ว
ไหว 

- มีท่าทางที่ดูกังวลใจ 
เสียใจ มีฉากกอด
ผู้ชายแต่ไร้ท่าทางที่มี
ความสุข 

- ท่าเต้นมีความพลิ้ว
ไหว 

- แสดงออกท่าทางที่มี
ความรัก แบบเศร้า
และเสียใจ 

- ท่าเต้นมีความแปลก
ใหม่ ดูพลิ้วไหว มี
เอกลักษณ์ 
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ตารางท่ี 4.15  (ต่อ) 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ - - - - - 

ระบบ
สรรพ-
นาม 

- - So don't play 
with me boy 

- Now burn baby 
burn 

- - - 

วิธภาษา Eh - - - - 

อุป-
ลักษณ์ 

- My love is on fire - - - - 

วาทกรรม 

เสียงร้องมีความ
แข็งแรง 

- ท่อนแรปเสียงต่ า 
- ท่อนที่เป็นเสียง
แทรก เช่น Look at 
me, look at me 
now เสียงเล็กสูง มี
ความเป็นเอกลักษณ์ 

เสียงร้องหนา หวาน ท่อนร้องเสียงสูง - 

 
หน่วยข้อมูลที่ 11 ได้เสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์กลุ่มของวง BLACKPINK ดังนี้ 

 
JENNIE – การแต่งกายจะเป็นแนวสวย เซ็กซี่ มีความเท่แฝงอยู่ สวมเครื่องประดับหลายชิ้น 

การแสดงออกสีหน้าเรียบนิ่ง ท้าทาย แฝงสีหน้ากังวลใจ การแสดงออกท่าทางดูเศร้า เสียใจ เป็นกังวล 
เสียงร้องมีความแข็งแรง มีการใช้วิธภาษา และอุปลักษณ์ 

 
LISA - การแต่งกายมาในแนวเท่ ๆ ดูทะมัดทะแมง สวมเครื่องประดับหลายชิ้น การ

แสดงออกสีหน้าดูท้าทาย เท่ มีการยิ้มแบบกวน ๆ การแสดงออกท่าทางมักจะอยู่ในกริยาบถที่นิ่ง ๆ 
ท้าทาย เป็นสมาชิกเพียงคนเดียวที่ไม่มีฉากที่แสดงร่วมกับผู้ชาย มีเสียงแรปโทนต่ า และได้ร้องท่อน
แทรกที่เป็นลูกเล่นของเพลงด้วยเสียงเล็กสูงเป็นเอกลักษณ์ 

 
JISOO – การแต่งกายเป็นแนวสวย หวาน น่ารัก สวมเครื่องประดับหลายชิ้น การแสดงออกสี

หน้าเรียบนิ่ง ท้าทาย แฝงด้วยสีหน้าเสียใจ กังวลใจ การแสดงออกท่าทางอยู่ในช่วงของคนที่ก าลังมี
ความรัก แต่ดูเป็นกังวลใจกับความรักนี้ ในด้านการร้องเพลงจะมีเสียงที่หวาน เสียงหนา 
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ROSÉ – การแต่งกายมีความสวย น่ารัก สวมเครื่องประดับหลายชิ้น การแสดงออกสีหน้า
เรียบนิ่ง ท้าทาย แฝงด้วยสีหน้าเสียใจ มีท่าทางท่ีดูกังวลใจ เหมือนคนมีความรักที่ไร้ความสุข ส่วนการ
ร้องเพลงนั้นมักจะได้ร้องท่อนที่ต้องใช้เสียงสูง 

 
BLACKPINK – การแต่งกายมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าหลายชุด เน้นชุดสีโทนร้อน มีลวดลายเยอะ 

สวมเครื่องประดับชิ้นใหญ่หลายชิ้น สมาชิกแต่ละคนจะแต่งกายแตกต่างกัน มีการใช้เสียงร้องที่
หลากหลาย สมาชิกร้องเพลงท่อนเดียวกันแต่สามารถให้อารมณ์ความรู้สึกแตกต่างกันชัดเจน ด้วยลีลา
การร้องและเอกลักษณ์ของเสียงที่ต่างกัน ท าให้ภาพรวมของเพลงกลมกล่อม ท่าเต้นมีความแปลกใหม่ 
ดูพลิ้วไหว มีเอกลักษณ์ 
 

4) หน่วยข้อมูลที่ 12: BLACKPINK - 'STAY' M/V 
 

 

 
BLACKPINK - 'STAY' M/V เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube ของวง BLACKPINK เมื่อวันที่ 

31 ตุลาคม 2016 เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศเกาหลีใต้ ความยาว  4.00 นาที เป็นเพลง 
Comeback ร่วมกับเพลง PLAYING WITH FIRE 

Views: 157M ครั้ง  
Like: 2M ครั้ง 
Comments: 131,664 ครั้ง  

 

ภาพที่ 4.13  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 12 
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ตารางท่ี 4.16  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 12 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- เสื้อแขนยาวลายขวาง
สีเขียว-ชมพู กระโปรง
สีเงินรองเท้าบูทส้นสูง
สีด า ถุงเท้าสีขาว 
ปล่อยผมยาวสีน้ าตาล 

- เสื้อแขนยาวสีน้ าตาล 
คลุมด้วยแจ็คเก็ตยีนส์
แขนกุด กางเกงขาสั้น
สีด า รองเท้าบูท ถุง
เท้าสีขาว-ด า 
- เสื้อสีน้ าตาลอ่อน 
คลุมด้วยสูทตัวใหญ่สี
ด ามีลวดลาย กางเกง
ขาสั้นสีด า ถุงเท้าสีด า 
แต่งหน้าบางเบา  

- เสื้อสีด า คลุมด้วยสูท
สีด า กางเกงยีนส์ขา
ยาว รองเท้าบูท 

- เสื้อยืดสีด า กางเกงขา
สั้นสีด า คาดเข็มขัด 

- เชิ้ตยาวสีขาว คลุม
ด้วยเสื้อยีนส์ตัวใหญ่ 

- เสื้อสีขาว คลุมด้วย
เสื้อยีนส์ กางเกงขาสั้น
สีขาว ถุงเท้ายาวถึงต้น
ขาสีด า บูทสูงสีด า 

- เสื้อสีฟ้า คลุมด้วย
แจ็คเก็ตหนังสีด า 
กางเกงยีนส์ขาสั้น 
คาดเข็มขัด ถุงน่องตา
ข่ายสีด า ถุงเท้าสีด า 
รองเท้าผ้าใบสีด า 
ปล่อยผมสีทอง-เขียว
สายไหม มีหน้าม้า 
แต่งหน้าบางเบา 

- เสื้อสีด า คลุมด้วยสูท
สีน้ าตาลอ่อน กางเกง
ยีนส์ขาดขายาว 
คาดเข็มขัด รองเท้า
บูทสีเขียว 

- เสื้อคลุมขนสัตว์สีแดง 
กางเกงขาสั้นสีด า ถุง
น่องตาข่ายสีด า 
รองเท้าบูทสูง 

- เสื้อในตัวยาวสีเหลือง 
ทับด้วยเสื้อสีด า คลุม
ด้วยเสื้อยีนส์  ถุงเท้า
ยาวสีด า รองเท้าผ้าใบ 

- เดรสสีแดงตัวใหญ่ 
แต่งปลายแขนด้วยผ้า
สีเหลือง 

- เสื้อสีเทา คลุมด้วย
เสื้อยีนส์ กางเกงขา
ยาว รองเท้าบูทเขียว 

- เสื้อคลุมตัวใหญ่ลาย
ตารางหมากรุกสี
เขียวเข้ม-ด า 
รองเท้าบูททรงสูง
เลยเข่า ผล่อยผม
ยาวสีน้ าตาลเข้ม
ปลายเทา 

- เดรสยาวสีเหลือง 
ปล่อยผมยาว 
แต่งหน้าบางเบา 
สวมแหวนหลายวง 
- เดรสสั้นสีด า 
ลวดลายสีขาวสวม
ถุงน่องสีด า รองเท้า
บูท 

- เสื้อสีด า คลุมด้วย 
สูทลายตารางเล็กสี
ด า-ขาว  กางเกง
ยีนส์ขาสั้น รองเท้า
บูท 

- เสื้อยืดสีขาว 
กางเกงขาสั้นสีด า 

- เสื้อสีด า คลุมด้วย
เสื้อยีนส์เข้ม 
กางเกงขาสั้นสีด า 
รองเท้าบูท 

- เสื้อสีน้ าเงิน 
กระโปรงสั้นสีด า 
คลุมทับด้วยแจ็คเก็ต
หนังสีแดงเข้ม 
รองเท้าบูท ปล่อย
ผมยาวสีน้ าตาล
ปลายชมพู 

- เสื้อสีเหลือง 
กระโปรงสั้นสีด า 
คาดเข็มขัด คลุม
ด้วยสูทสีด า รองเท้า
บูท 

- เดรสสั้นแขนยาวสี
ด า 

- เสื้อสีด า คลุมด้วย
เสื้อยีนส์สีขาว 
กางเกงขาสั้นสีด า 
ถุงน่องตาข่ายสีด า 
ถุงเท้ายาวสีด า 
รองเท้าผ้าใบสีด า-
ขาว 

- เสื้อสีแดง คลุมด้วย
เสื้อยีนส์ กางเกง
ยีนส์ขาสั้น 

- เสื้อสีขาว คลุมด้วย
แจ็คเก็ตสีด า 
กางเกงขาสั้นสีด า 
รองเท้าผ้าใบ 

 
- แต่งกายด้วยชุด
ล าลองวัยรุ่น
ทั่วไป เน้นยีนส์ 
ไม่หวือหวามาก 

- แต่งหน้าบางเบา 
โทนธรรมชาติ 

- เปลี่ยนเสื้อผ้า
หลายชุด 

การแสดงสี
หน้า 

สีหน้าเรียบเฉย แววตา
เศร้า เหงา เสียใจ แต่ใน
ตอนท้ายมีสีหน้าที่ยิ้ม
แย้ม 

แสดงสีหน้าเรียบนิ่ง 
เศร้า เสียใจ ยิ้มแบบ
เหงา ๆ แต่ในตอนท้าย
มีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม 

แสดงสีหน้าเรียบเฉย 
ดูเศร้า เหงา เสียใจ 
แต่ในตอนท้ายมีสี
หน้าที่ยิ้มแย้ม 

สีหน้านิ่ง เศร้า เหงา 
เสียใจ แต่ในตอนท้าย
มีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม 

ช่วงแรกแสดงออก
สีหน้าที่เศร้า 
เสียใจ แต่มีสี
หน้าที่ยิ้มแย้มดู
เปลี่ยนไปใน
ตอนท้าย 

การแสดง
ท่าทาง 

- ยืนอยู่คนเดียว เดิน
คนเดียว ท าอะไรคน
เดียว ด้วยท่าทางเหงา 
ๆ  

- นั่ง ยืน เดิน อยู่กับ
เพื่อน ๆ ด้วยท่าทาง
เศร้า ๆ 

 

- เดินอยู่คนเดียว วิ่ง
เล่นคนเดียว นอนเล่น
คนเดียว ด้วยท่าทาง
เหงาหงอย 

- นั่ง ยืน เดิน อยู่กับ
เพื่อน ๆ ด้วยท่าทาง
เศร้า ๆ 

 

- นั่งชิงช้าเล่นคนเดียว
ด้ายท่าทางเศร้าและ
เหงา 

- นั่ง ยืน เดิน อยู่กับ
เพื่อน ๆ ด้วยท่าทาง
เศร้า ๆ 

- ตอนท้ายกระโดด
โลดเต้นกับเพื่อน ๆ  

- นั่งเล่นกีตาร์ร้อง
เพลง เดินเล่นนั่งเล่น
แบบเหงา ๆ 

- นั่ง ยืน เดิน อยู่กับ
เพื่อน ๆ ด้วยท่าทาง
เศร้า ๆ 

- ตอนท้ายกระโดด
โลดเต้นกับเพื่อน ๆ  

ตอนแรกทุกคนอยู่
ในท่าทางที่ดูเหงา 
ๆ เศร้า เสียใจ แต่
ในตอนท้ายมี
ท่าทางที่เปลี่ยนไป 
คือ สนุกสนาน  
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ตารางท่ี 4.16  (ต่อ) 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแสดง
ท่าทาง 

- ตอนท้ายกระโดดโลด
เต้นกับเพื่อน ๆ ด้วย
ท่าทางสนุกสนาน 

- ตอนท้ายกระโดดโลด
เต้นกับเพื่อน ๆ ด้วย
ท่าทางสนุกสนาน 

ด้วยท่าทางสนุกสนาน ด้วยท่าทางสนุกสนาน  

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ - - - - - 

ระบบ
สรรพนาม 

- - - - - 

วิธภาษา  - Eh eh - - Lalalalalala 

อุป-ลักษณ์ 
- - I'll be your fire 

- Truth it's you 
- - - 

วาทกรรม 

- ท่อนร้องเสียงแข็งแรง 
- ท่อนแรป 

- ท่อนลูกเล่น เสียงต่ า 
เปลี่ยนอารมณ์เพลง 

- ท่อนแรปตอนปลาย 
เสียงต่ า 

- ท่อนร้องเสียงเล็ก 

- ท่อนร้องเสียงหนา - ท่อนข้ึนต้นเสียงสูง - 

 
หน่วยข้อมูลที่ 12 ได้เสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์กลุ่มของวง BLACKPINK ดังนี้ 

 
JENNIE – การแต่งกายเป็นแนววัยรุ่นที่ดูสวย เท่ สวมเครื่องประดับหลายชิ้น การแสดงออกสี

หน้าและแววตาดูเศร้า เสียใจ และมีท่าทางที่เหงา ๆ แต่ในตอนท้ายมีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม กระโดดโลดเต้น
กับเพ่ือน ๆ อย่างสนุกสนาน ในการร้องเพลงมีน้ าเสียงที่แข็งแรง และยังสามารถแรปได้อย่างมีเสน่ห์
ด้วย 

 
LISA – การแต่งกายดูเท่ สวมเครื่องประดับที่เสริมความเท่หลากหลายชิ้น การแสดงออกสี

หน้าดูเรียบนิ่ง เศร้า เสียใจ มีการยิ้มแบบเหงา ๆ แต่ในตอนท้ายมีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม กระโดดโลดเต้นกับ
เพ่ือน ๆ อย่างสนุกสนาน ในเนื้อเพลงมีการใช้อุปลักษณ์ มีน้ าเสียงในขณะแรปเป็นเสียงโทนต่ า แต่ใน
ท่อนที่เป็นการร้องจะใช้น้ าเสียงที่เล็ก มีเอกลักษณ์ 

 
JISOO – การแต่งกายแนววัยรุ่นสาวหวาน เรียบร้อย น่ารัก สวมเครื่องประดับหลายชิ้น การ

แสดงออกสีหน้าเรียบเฉย ดูเศร้า เหงา เสียใจ แต่ในตอนท้ายมีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม กระโดดโลดเต้นกับ
เพ่ือน ๆ อย่างสนุกสนาน มีเสียงร้องท่ีเป็นเสียงหนา มีเอกลักษณ์ มีการใช้วิธภาษาในเนื้อเพลง 
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ROSÉ – การแต่งกายแนวน่ารักแบบเท่ ๆ สวมเครื่องประดับหลายชิ้น มีการแสดงออกสี
หน้าที่นิ่ง เศร้า เหงา เสียใจ แต่ในตอนท้ายมีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม กระโดดโลดเต้นกับเพ่ือน ๆ อย่าง
สนุกสนาน มีน้ าเสียงใส ร้องเพลงท่อนที่มีเสียงสูง นอกจากนี้ยังได้แสดงความสามารถในการเล่นกีตาร์ 

 
BLACKPINK – การแต่งกายออกแนววัยรุ่นทั่วไป เน้นยีนส์ ไม่หวือหวามาก มีการเปลี่ยนชุด

หลายชุด สวมเครื่องประดับหลายชิ้น สมาชิกแต่ละคนแต่งกายต่างกัน ทุกคนท าสีผมแบบไฮไลท์ผม
ด้านในและช่วงปลายผม ในเนื้อเพลงมีการใช้วิธภาษา สมาชิกแต่ละคนมีเสียงร้องและแรปที่เป็น
เอกลักษณแ์ตกต่างกัน 
 

5) หน่วยข้อมูลที่ 13: BLACKPINK - '마지막처럼 (AS IF IT'S YOUR LAST)' M/V 
 

 

 
BLACKPINK - '마지막처럼 (AS IF IT'S YOUR LAST)' M/V เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube 

ของวง BLACKPINK เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2017 เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศเกาหลีใต้ ความ
ยาว 3.36 นาท ีเป็นเพลง Comeback ที่แสดงความ PINK ของวง BLACKPINK ซึ่งเป็นเพลงเดียวของ
วง BLACKPINK ที่ปล่อยออกมาในปี 2017 

Views: 563M ครั้ง  
Like: 4.8M ครั้ง 
Comments: 732,890 ครั้ง  

 
 

ภาพที่ 4.14  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 13 
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ตารางท่ี 4.17  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 13 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- ดัดแปลงชุดยูนิฟอร์ม
นักเรียนมัธยมปลาย 
พับแขนเสื้อ ใส่เน็คไท
หลวม ๆ  
สีชมพู ถุงเท้าซีทรูทรง
ยาวถึงต้นขา รองเท้า
บูทต่ า ปล่อยผมยาวสี
น้ าตาล สวม
เครื่องประดับหลายชิ้น 

- เสื้อกล้ามตัวใหญ่สี
ชมพู-ฟ้า กาเกงขาสั้นสี
ด า ถุงเท้ายาวสีขาว 

- เสื้อครอปเอวลอย คลุม
ด้วยเสื้อคลุมสีด ามี
ลวดลาย กางเกงขาสั้นสี
ด า คาดเข็มขัดสีม่วง-ผ้า 
รองเท้าบูททรงสูงเลย
เข่าสีม่วง เครื่องประดับ
หลายชิ้น 

- เสื้อเชิ้ตตัวใหญ่สีชมพู 
สวมเครื่องประดับหลาย
ชิ้น 

- เสื้อครอปเปิดไหล่ 1 
ข้าง สีแดง กางเกงขา
สั้นสีด า-แดง กระดับมุก 
รองเท้าบูทสีด าประดับ
มุก สวมสร้อยคอมุก
หลายเส้น 

- เสื้อครอปเอวลอยหลาก
สี แขนยาวสีขาวซีทรู 
กระโปรงสั้นสีเขียว
ลวดลายดอกไม้หลากสี 
รองเท้าบูททรงต่ าสีด า 
เครื่องประดับมุก บาง
ฉากคลุมด้วยแจ็คเก็ตสี
ด า 

- ชุดนอนผ้าแพรสาย
เด่ียวสีชมพู คลุมด้วย
เสื้อเชิ้ตตัวใหญ่สีชมพู 
ต่างหูวงใหญ่ 

- ดัดแปลงชุดยูนิฟอร์ม
นักเรียนมัธยมปลาย 
เชิ้ตแขนยาว สวมกั๊ก
ไหมพรมทับ กระโปรง
ทวิสผ่าข้างเห็นกางเกง
ขาสั้นสีด า มีสายรัดต้น
ขา ถุงเท้าสีน้ าเงินสูง 
รองเท้าบูททรงสูง มัด
ผมสูงสีส้ม สีผมหน้าม้า 

- เสื้อสีขาว คลุมด้วยเสื้อ
แจ็คเก็ตสีน้ าเงิน 
มีลวดลายหลากสี 
กางเกงยีนส์ขาสั้น ต่าง
หูใหญ่สีฟ้า รองเท้าบูท
ทรงสูงสีขาว 

- เสื้อครอปเอวลอยเว้า
ไหล่สีฟ้า กางเกงยีนส์ขา
สั้น รองเท้าบูทสีชมพู
ยาวถึงเอวพับลงมาช่วง
ต้นขาได้ สวม
เครื่องประดับหลายชิ้น 

- เสื้อแขนยาวตัวใหญ่สี
แดง กางเกงยีนส์ขาสั้น 
ใส่แว่นกันแดด สร้อย
โชคเกอร์สีแดงเส้นใหญ่ 
ถุงเท้ายาวสีขาวคาดเส้น
ด า 

- บอด้ีสูทสีด า สวมบรา
ประดับเพชรทับด้าน
นอก กางเกงยีนส์ขา
ยาว สวมหมวกแก๊ปสี
น้ าเงิน เครื่องระดับ
หลายชิ้น 

- ดัดแปลงชุดยูนิฟอร์ม
นักเรียนมัธยมปลาย 
เชิ้ตแขนสั้นผูกเน็คไท 
สวมชุดเอี๊ยมทับ ถุง
เท้าสีขาวยาวถึงต้นขา 
รองเท้าบูทต่ า 

- เสื้อสีด าเว้าไหล่ รูป
หัวใจสีแดง กางเกง
ยีนส์ขาสั้น 
เครื่องประดับสีสัน
สดใสหลายชิ้น ถุงเท้า
ยาวสีแดง 

- เสื้อแขนยาวสีเหลือง-
ฟ้า กระโปรงทวิสสั้นสี
ด า คาดเข็มขัด 
เครื่องประดับชิ้นใหญ่ 

- เดรสสายเด่ียวสี
เหลือง ประดับด้วยมุ่ง
ซีทรูสีชมพูอ่อน 
เครื่องประดับหลาย
ชิ้น 

- เดรสสั้นสีด า-แดง 
ประดับพู่สีแดง คาด
เข็มขัด ต่างหูเพชรอัน
ใหญ่ 

- เสื้อสีแดง กระโปรง
สั้นสีเงิน รองเท้าบูท
ทรงต่ าสีด า 

- เสื้อสีเหลืองแขนยาว 
กระโปรงทวิสสีด า 
รองเท้าส้นสูสีขาว 

- ดัดแปลงชุดยูนิ
ฟอร์มนักเรียน
มัธยมปลาย ผูก
เน็คไทหลวม ๆ 
สวมเสื้อคลุม 
กระโปรงทวิสสั้น
ประดับโซ่ ถุงเท้าสี
เทายาวถึงต้นขา 
รองเท้าบูทต่ า 
- เสื้อครอปแขน
ยาวสีเงิน 
กระโปรงลาย
ตารางหมากรุกสี
ขาว-ด า 
เครื่องประดับ
หลายชิ้น 

- เสื้อเปิดไหล่สีแดง-
ขาว ปล่อยผมยาว 
สีผมหน้าม้าบาง ๆ 

- เสื้อแขนยาวตัว
ใหญ่สีชมพู 
กางเกงขาสั้นสีด า 
คาดเข็มขัดสี
เหลือง ถุงน่องตา
ข่าย รองเท้าบูทสี
เงินสูงกึงต้นขา 
ต่างหูพู่อันใหญ่สี
สดใส  

- ชุดเดรสทรงหลวม
ลวดลายหลากสี 
รองเท้าบูททรงต่ า
สีด า 

- เสื้อยืดสีขาว-ชมพู 
กางเกงยีนส์ขาสั้น 
เข็มขัดสีชมพู ถุง
เท้ายาวสีขาว 

- ดัดแปลงชุดยูนิ
ฟอร์มนักเรียน
มัธยมปลาย ซึ่ง
แต่ละคนจะมี
รายละเอียด
ของชุดที่
แตกต่างกัน  

- ชุดล าลองวัยรุ่น
สีสันสดใสตาม
วัยนักเรียน 
แอบมีความเซ็ก
ซี่หน่อย ๆ 

- เปลี่ยนเสื้อผ้า
หลายชุด 

- สวม
เครื่องประดับ
หลากหลาย 
และหลายชิ้น 

- การแต่งหน้าไม่
เข้มมาก ดูสดใส 
เป็นแนวสาว
หวาน 
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ตารางท่ี 4.17  (ต่อ) 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแสดงสี
หน้า 

ยิ้มแย้ม สดใส ร่าเริง  
เซ็กซี่ 

ยิ้มแย้ม สนุกสนาน ร่าเริง 
ข้ีเล่น สดใส  

ยิ้มแย้ม สดใส ร่าเริง 
น่ารัก 

ยิ้มแย้ม สดใส ร่าเริง 
สีหน้าเชิญชวน 

เน้นสีหน้าที่ยิ้ม
แย้ม สดใส ร่าเริง 

การแสดง
ท่าทาง 

- แสดงออกท่าทางที่
สดใส เล่นตุ๊กตา ถือ
ขนมสายไหม  กิน
ไอศกรีม แต่แอบซ่อน
ความเซ็กซี่บ้างในบาง
ฉาก  

- ท่าเต้นมีความน่ารัก 
แต่ยังคงความแข็งแรง 

- แสดงออกท่าทางที่ร่า
เริงสนุกสนาน ข้ีเล่น มี
ความกวน ๆ เช่น ถือ
ขนมสายไหมส่ายหัวดุ๊
กด๊ิกตามจังหวะดนตรี  

- การเต้นดูแข็งแรง น่ารัก 
แต่ในท่อนแรปดูเท่   

- มีท่าทางที่น่ารัก สดใส 
ช่างสงสัย คล้ายเด็ก 
เช่น ท าท่ามือข่วน แต่
บางฉากก็แอบซ่อน
ความเซ็กซี่ 

- ท่าเต้นมีความน่ารัก 
สดใส 

- ท่าทางสดใส ร่า
เริง เล่นกับขนม
สายไหมที่ถืออยู่ 
ใช้ลิปสติกวาดรูปที่
กระจก 

- ท่าเต้นมีความ
น่ารัก แต่ก็แอบซ่อน
ความเซ็กซี่ขี้เล่นใน
ท่าที่นอนกับพื้น 

- การแสดงออก
ท่าทางดูน่ารัก 
สนุกสนาน 

- ท่าเต้นมีความ
แปลก น่ารัก น่า
จดจ า คงความ
แข็งแรง และ
แอบซ่อนความ
เซ็กซี่ไว้นิดหน่อย 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ - - - - - 

ระบบ
สรรพนาม 

Baby Baby - - - 

วิธภาษา 
 - Uh 

- Whoa! 
- - - 

อุป-ลักษณ์ 

- - Call me pretty and 
nasty 

- I be the Bonnie and 
you be my Clyde 

- - - 

วาทกรรม 

- ร้องท่อนข้ึนต้น เสียง
แข็งแรง 

- ท่อนฮุกที่เป็นลูกเล่น 
เสียงต่ า 

- ท่อนแรปน่ารักปนเท่ 
- BLACKPINK in your 
area 

- ท่อนร้องเสียงต่ าหนา - ท่อนร้องเสียงสูง BLACKPINK in 
your area 

 
หน่วยข้อมูลที่ 13 ได้เสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์กลุ่มของวง BLACKPINK ดังนี้ 

 
JENNIE - การแต่งกายออกแนวน่ารัก เซ็กซี่ สวมใส่เครื่องประดับหลากหลายชิ้น มีการ

แสดงออกสีหน้าและท่าทางที่ยิ้มแย้ม สดใส ร่าเริง เซ็กซี่ ท่าเต้นมีความน่ารัก แต่ยังคงความแข็งแรง 
รวมถึงเสียงร้องที่มีความแข็งแรง และได้ร้องท่อนแรกของเพลง 

 
LISA - การแต่งกายมาในแนวเท่ ๆ และแปลกใหม่ สวมใส่เครื่องประดับหลากหลายชิ้น ชิ้น มี

การแสดงออกสีหน้าและท่าทางที่ยิ้มแย้ม สนุกสนาน ร่าเริง ขี้เล่น สดใส ส่วนการเต้นดูแข็งแรง น่ารัก 
แต่ ใ นท่ อนแรปนั้ น ดู เ ท่  ทั้ ง ก า ร เต้ นและการแรปที่ ลื่ น ไหล  มี ก า ร ใช้ ทั้ ง วิ ธ ภ าษาและ 
อุปลักษณ์ในท่อนแรปค่อนข้างเยอะ   
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JISOO – การแต่งกายดูน่ารัก หวาน ๆ เรียบร้อย สวมใส่เครื่องประดับหลากหลายชิ้น ชิ้น มี
การแสดงออกสีหน้าและท่าทางที่ยิ้มแย้ม สดใส ร่าเริง น่ารัก ในด้านการร้องเพลงมีน้ าเสียงที่เป็น
เอกลักษณ์ เป็นเสียงต่ าที่มีความหนา 

 
ROSÉ – การแต่งกายมาในแบบสาวหวานที่แอบซ่อนความเซ็กซี่ไว้ สวมใส่เครื่องประดับ

หลากหลายชิ้น ชิ้น มีการแสดงออกสีหน้าและท่าทางที่ยิ้มแย้ม สดใส ร่าเริง มีท่าเต้นที่ต้องนอนกับพ้ืน
ลอดขาสมาชิกคนอื่น ๆ ในวง มีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ในการร้องเสียงสูง 

 
BLACKPINK – การแต่งกายอยู่ในช่วงวัยมัธยมปลาย สีสันสดใส น่ารัก ซึ่งสมาชิกทุกคนจะ

แต่งกายแตกต่างกัน ทั้งการแต่งชุดยูนิฟอร์มนักเรียนและชุดล าลอง มีการสวมใส่เครื่องประดับชิ้นใหญ่ 
และสวมใส่หลากหลายชิ้นมาก เน้นการแสดงออกสีหน้าและท่าทางทีย่ิ้มแย้ม สดใส ร่าเริง ในส่วนของ
น้ าเสียงนั้นสามารถแยกแยะได้ง่าย เพราะสมาชิกทุกคนมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ 
 

6) หน่วยข้อมูลที่ 14: BLACKPINK - ‘뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)’ M/V 
 

 

 
BLACKPINK - ‘뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)’ M/V เผยแพร่ผ่านช่องทาง You Tube 

ของวง BLACKPINK เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2018 เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศเกาหลีใต้ ความ
ยาว 3.35 นาที เป็นเพลง Comeback หลังจากที่ไม่มีผลงานเพลงออกมา 1 ปี ซึ่งเป็นเพลงแรกที่มี 
Caption ภาษาอังกฤษให้มาในวันปล่อยเพลงเลย เนื่องจากเพลงที่ผ่านมาได้ท าการใส่ Caption 
เพ่ิมเติมในภายหลังจากปล่อยเพลงไปแล้ว 

ภาพที่ 4.15  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 14 
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Views: 746M ครั้ง  
Like: 8.6M ครั้ง 
Comments: 1,707,869 ครั้ง  

 
ตารางท่ี 4.18  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 14 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- เสื้อครอปเอวลอยสี
ขาวประดับเลื่อม 
กางเกงขาสั้นสีขาว 
สวมถุงน่องลายตาข่าย
สีขาว ถุงมือลายลูกไม้
สีขาว รองเท้าบูทสี
ขาว ปล่อยผมยาวสี
น้ าตาลเข้ม 

- สูทสีแดงลายสก็อต 
กางเกงขายาวสีแดง 
สวมเครื่องประดับลาย
ชิ้น 

- ชุดเดรสยาวด้วยผ้า
หลายชิ้นหลากสี สวม
มงกุฎเพชร ต่างหู
เพชร แต่หน้าโทน
หวาน เน้นทาตาสีเข้ม 

- เสื้อแขนกุดสีขาว สวม
ถุงมือสีด าที่มือขวา 
สร้อยคอเส้นใหญ่สีด า 
ใส่คอนแทคเลนส์สีฟ้า 
มีเข้ียว 

- เสื้อครอปเอวลอยสี
ขาว กางเกงขาสั้นสี
ขาว ถุงเท้าซีทรูขาวถึง
เข่า รองเท้าบูทสีขาว 
เครื่องประดับมุก
หลายชิ้น สวมหมวก
ปีกกว้างสีขาว ถือถุงช้
อปปิ้งหลายใบ 

- เสื้อเกาะอกสีด า สวม
ปลอกแขนสีด า 
กางเกงขายาวสีด า 
รองเท้าบูททรงสูงสี
ด า-ขาว สวมใส่
เครื่องประดับหลาย
ชิ้น 

- เสื้อยืดสีด า คลุมด้วยสูท
ยาวสีด า กางเกงขาสั้น
เลื่อมสีชมพู รองเท้าบูท
ทรงสูงเลยเข่าสีสมพูเลื่อม 
ถุงมือสีเขียว ปล่อยผม
ยาวสีน้ าตาลอ่อน มีผม
หน้าม้า 

- เดรสสูทตัวใหญ่สีด า ถุง
มือลายลูกไม้สีด าถุงเท้า
ซีทรูสีชมพู สวม
เครื่องประดับลายชิ้น 

- เกาะอดสีด า คลุมด้วย
เสื้อครอปตัวสั้นสีขาว 
กางเกงขายาวสีเขียว คาด
เข็มขัดสีด า 

- จ๊ัมสูทเกาะอกขายาวสี
ขาว  ใส่ถุงมือสีขาว สวม
เครื่องประดับหลายชิ้น 
รองเท้าส้นสูงตกแต่งทรง
หนาม การแต่งหน้าเน้น
ตาที่เข้มและเฉี่ยว 

- เดรสแขนกุดสีแดง สวม
เครื่องประดับหลายชิ้น 
ทาปากสีแดง แต่งตาคม
เฉี่ยว ถือดาบซามูไร 

- จ๊ัมสูทแขนยาวขายาวสี
ชมพู รองเท้าบูทสีชมพู 
ถุงมือสีชมพู สวมแว่นตา 
สร้อยโชคเกอร์เส้นใหญ่ 
มือถือแท่งไฟของวง 

- เดรสสั้นสีฟ้าผ่าข้างเห็น
กางเกงขาสั้นด้านในสีด า 
คลุมด้วยแจ็คเก็ตสีด า-ส้ม 
รองเท้าบูททรงใหญ่สูงถึง
ต้นขาสีฟ้า ใส่ต่างหูอัน
ใหญ่ สีฟ้า สร้อยคอเงิน 
ติดหางไว้ที่ด้านท้าย 

- ชุดจ๊ัมสูทขาสั้นสี
ด าเลื่อม รองเท้า
บูททรงต่ าสีด า 
รวบผมสีด า 

- สปอร์ตบราสีทอง 
คลุมด้วยเสื้อคลุมสี
ทองลายดอกไม้
หลากสี ต้ังหูคู่ใหญ่
สีทอง 

- เดรสสีด า ช่วงล่าง
เป็นแบบซีทรู สวม
ถุงมือลูกไม้สีด า 
ต่างหูเพชรคู่ใหญ่ 
สร้อยคอหลายเส้น 
รองเท้าบูทยาวเข็ม
ขัดเส้นใหญ่ กาง
ร่มสีด า 

- ชุดเดรสสั้นสีขาว 
รองเท้าแก้วส้นตึก 
มีสายรัดเป็นช่วง
ตลอดขา 1 ข้าง 
ผมบ็อบสั้นสีชมพู 
มีผมหน้าม้า สวม
เครื่องประดับชิ้น
ใหญ่ 

- ชุดเดรสเปิดไหล่ 1 
ข้าง สีขาว ใส่ต่าง
หูคู่ใหญ่ ปล่อยผม
ตรงยาว 

- เสื้อครอปเอวลอย
สีน้ าตาล กระโปรง
สั้นสีชมพู รองเท้า
บูททรงสูงสีด า 
สวมเครื่องประดับ
หลายชิ้น 

- เสื้อแขนยาวสีชมพู 
กระโปรงสั้นเอว 

- เสื้อครอปเอวลอย
สีด าเลื่อม กางเกง
ขาสั้นสีขาว คาด
เข็มขัดสีขาว 
รองเท้าบูททรงต่ า
สีด า ปล่อยผมยาว
สีน้ าตาลเข้ม 

- เดรสเกาะอกสีด า 
สร้อยคอเพชรเส้น
ใหญ่ รองเท้าบูท
ทรงสูงลายดอกไม้
เล็กหลากสี 

- ชุดราตรียาวสีขาว
ประดับด้ินและมุก 
มีผ้าคลุมไหล่ 
ปล่อยผมยาวสี
น้ าตาลแดง มี
มงกุฎ 

- เสื้อสีด าแขนยาว
ประดับด้ิน การ
แต่งหน้าเน้น
ดวงตาที่เข้ม 

- ชุดเดรสสั้นสีด า-
แดง รองเท้าส้นสูง 
สวมเครื่องประดับ
หลายชิ้น 

- จ๊ัมสูทแขนกุดขา
สั้นสีชมพู มีผ้าผูก
เอวยาว 1 ด้าน สี
ด า รองเท้าบูททรง
ต่ าสีด า สวม
เครื่องประดับ
หลายชิ้น 

- เดรสสีแดงยาว 
สร้อยโชคเกอร์เส้น
ใหญ่สีแดงเลื่อม 
ทาปากแดง  

- การแต่งกายดูโต
เป็นผู้ใหญ่มาก
ข้ึนจาก MV ที่
ผ่านมา 

- เปลี่ยนเสื้อผ้า
หลายชุด  

- เสื้อผ้าเน้นด้ิน
เลื่อม 

- เครื่องประดับชิ้น
ใหญ่ หลายชิ้น 

- การแต่งหน้าดูโต
เป็นผู้ใหญ่ เน้น
แต่งดวงตา และสี
ปาก และมีการ
เพ้นท์หน้า  
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ตารางท่ี 4.18  (ต่อ) 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- ชุดวันพีชสีเนื้อ
ลวดลายพระจันทร์
เสี้ยว สวมกระโปรง
ทวีสสั้นสีด าทับ มีสาย
รัดที่ต้นขา รองเท้าบูท
สีด า 

- เสื้อครอปเอวลอย
แขนยาวลาย
พระจันทร์เสี้ยว 
กางเกงยีนส์ทรงใหญ่มี
ลวดลาย ประดับด้วย
เชือกที่เอว เพ้นท์รูป
พระจันทร์เสี้ยวไว้ที่
หน้าผาก 

- เสื้อครอปเอวลอยสาย
เด่ียวสีด า เสื้อกั๊กคลุมสีด า 
กางเกงขายาวทรงใหญ่มี
ลวดลาย รองเท้าบูท สวม
เครื่องประดับหลายชิ้น 

- เสื้อครอปเอวลอยลาย
ตารางหมากรุก กางเกง 
เลคกิ้งสีแดง สวมทับด้วย
กางเกงยาวผ่าข้างสูงถึง
เอวสีด า เดินเส้นสีเขียว 
ใส่ถุงมือสีขาว สร้อยโชค
เกอร์สีด า ต่างหูคู่ใหญ่  

สูงสีด า-ขาวลาย
ตารางหมากรุก 
รองเท้าบูทสีขาว 

รองเท้าบูทสีแดง
ทรงสูง 
- เดรสสีขาวสั้น
แขนยาว มี
ลวดลายสีน้ าเงิน-
ด า รองเท้าผ้าใบ
ลาย 
สก็อต 

  

การแสดงสี
หน้า 

เท่ มั่นใจ สีหน้าเชิด ๆ มั่นใจ สีหน้าเท่ ๆ กวน ๆ มั่นใจ ไม่แคร์อะไร มั่นใจ สีหน้านิ่ง ๆ สีหน้าม่ันใจใน
ตัวเอง 

การแสดง
ท่าทาง 

- ท่าทางมั่นใจในตัวเอง 
เพราะอยู่เหนือคนอื่น 
และร่ ารวย มีอ านาจ  

- เต้นท่ายิงปืน 

- แสดงออกท่าทางที่มี
ความม่ันใจ แบบดูเท่และ
มีความกวนหน่อย ๆ 

- เต้นท่ายิงปืน 

- ท่าทางมั่นใจใน
ตัวเอง ไม่เก็บ
ค าพูดคนอื่นมาใส่
ใจ ล้มแล้วพร้อม
ลุกข้ึนเดินหน้าต่อ 

- เต้นท่ายิงปืน 

- แสดงออกท่าทาง
ที่มีความมั่นใจ ดู
สง่างามทุกการ
เคลื่อนไหว 

- เต้นท่ายิงปืน 

- การแสดงออก
ท่าทางที่เด็ดขาด 
มีความมั่นใจ  

- เต้นท่ายิงปืน ท่า
เต้นท่อนฮุกจ า
ง่าย มีเอกลักษณ์  

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ - - - - BLACKPINK 

ระบบ
สรรพนาม 

- - - - - 

วิธภาษา 
- - - - uh  

- uh huh 
Ah yeah, ay 
yeah! 

อุป-ลักษณ์ 

- Savage 
- Hit you with that 
ddu-du ddu-du du 

- BLACKPINK 4 way 
- When the bass 
drop it's another 
banger 

- Toxic 
- I'm Foxy 
- Hit you with that 
ddu-du ddu-du du 

- like fire 

- like fire - - 

วาทกรรม 

- ร้องท่อนข้ึนต้น เสียง
แข็งแรง  

- ร้องท่อนฮุก 
- ท่อนแรปจังหวะเร็ว 

- ท่อนแรปเสียงต่ า จังหวะ
ช้า 

- ร้องท่อนฮุก 

- ท่อนร้องเสียงหนา 
ตวัดหางเสียง
เล็กน้อย 

- ท่อนร้องเสียงสูง 
หางเสียงมีเสียงลม 

BLACKPINK! 
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หน่วยข้อมูลที่ 14 ได้เสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์กลุ่มของวง BLACKPINK ดังนี้ 
 

JENNIE - การแต่งกายดูโตเป็นผู้ใหญ่ มีความเซ็กซี่ และดูเป็นสาวเปรี้ยว สวมใส่เครื่องประดับ
หลายชิ้น การแสดงออกสีหน้าและท่าทางดูมีความมั่นใจ และดูเท่ ได้แสดงความสามารถในการร้องที่
ได้ร้องท่อนขึ้นต้นและท่อนฮุกด้วยน้ าสียงที่แข็งแรง อีกทั้งยังได้แสดงความสามารถในการแรปจังหวะ
ที่เร็วได้แบบไหลลื่น มีการใช้อุปลักษณ์ค่อนข้างมากในเนื้อเพลง   

LISA – การแต่งกายออกแนวสาวเท่ที่ดู เซ็กซี่ ในขณะเดียวกัน สวมใส่เครื่องประดับ
หลากหลายชิ้น การแสดงออกสีหน้าและท่าทางดูมีความมั่นใจ เท่ ๆ และมีความกวน ในเนื้อเพลงท่อน
แรปได้ใช้อุปลักษณ์หลายครั้ง ใช้เสียงต่ าในการแรปจังหวะช้าอย่างโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ 

 
JISOO – การแต่งกายดูเป็นสาวสวยที่ทั้งน่ารักและเท่ สวมใส่เครื่องประดับหลายชิ้น มีการ

แสดงออกสีหน้าและท่าทางที่มั่นใจในตัวเอง ล้มแล้วพร้อมลุกขึ้นเดินหน้าต่อโดยที่ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง 
มีพัฒนาการในการร้องที่มีการตวัดหางเสียงเล็กน้อย และมีพัฒนาการในการเต้นอย่างชัดเจน 

 
ROSÉ – การแต่งกายดูสง่างาม และเซ็กซี่ ดูโตเป็นผู้ใหญ่ สวมเครื่องประดับหลายชิ้น การ

แสดงสีหน้าและท่าทางมีความมั่นใจในตัวเอง ดูสง่างามทุกการเคลื่อนไหว มีพัฒนาการในการร้องที่
เป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น ด้วยการมีหางเสียงเป็นเสียงลม 

 
BLACKPINK - การแต่งกายโดยรวมดูเป็นผู้ใหญ่ มีความหลากหลาย ทั้งสวยสง่า น่ารัก เท่ 

เปรี้ยว และเซ็กซี่ รวมถึงการแต่งหน้าที่ดูโตเป็นผู้ใหญ่ เน้นการแต่งดวงตา สีปาก และมีการเพ้นท์หน้า
เพ่ิมสีสันด้วย อีกทั้งยังสวมใส่เครื่องประดับหลายชิ้น ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะแต่งกายแตกต่างกัน การ
แสดงออกสีหน้าและท่าทางดูมีพลัง เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง มีความมั่นใจในตัวเอง เพลงและท่าเต้นมี
เอกลักษณ์ รวมถึงสมาชิกทุกคนมีพัฒนาการทั้งการร้องและการเต้นที่โดดเด่นในแนวทางของตนเอง 
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7) หน่วยข้อมูลที่ 15: BLACKPINK - '뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)' DANCE PRACTICE 
VIDEO (MOVING VER.) 

 

 
 
ภาพที่ 4.16  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 15 
 

BLACKPINK - '뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)' DANCE PRACTICE VIDEO (MOVING VER.) 
เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube ของวง BLACKPINK เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2018 ความยาว 3.33 
นาท ี

Views: 208M ครั้ง  
Like: 2.6M ครั้ง 
Comments: 129,424 ครั้ง  

 
ตารางท่ี 4.19  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 15 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

เสื้อ Adidas เอวลอย
สีด า กางเกงขายาวสี
ด า รองเท้าผ้าใบสีขาว 
ผมสีน้ าตาลเข้ม 

เสื้อสีขาวผูกด้านหลัง
ให้เป็นเอวลอย 
กางเกงขายาวสีด า 
รองเท้าผ้าใบสีขาว ผม
สีน้ าตาลทอง มีผม
หน้าม้า 

เสื้อ Adidas เอวลอย
สีด า กางเกงขายาวสี
ด า รองเท้าผ้าใบสีขาว 
ผมสีด า 

เสื้อออกก าลังกาย 
Adidas เอวลอยสีด า-
ขาว กางเกงขายาวสี
ด า รองเท้าผ้าใบสีขาว 
ผมสีน้ าตาลแดง 

คลุมโทนสีด า-ขาว เสื้อ
เอวลอย โปรโมต 
แบรนด์ Adidas 

การแสดง
สีหน้า 

แสดงสีหน้าตาม
อารมณ์เพลง ดูเป็น 
มืออาชีพ 

แสดงสีหน้าตาม
อารมณ์เพลง ดูเป็น 
มืออาชีพ 

แสดงสีหน้าตาม
อารมณ์เพลง ดูเป็น 
มืออาชีพ 

แสดงสีหน้าตาม
อารมณ์เพลง ดูเป็น 
มืออาชีพ 

แสดงสีหน้าตาม
อารมณ์เพลง ดูเป็น 
มืออาชีพ 
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ตารางท่ี 4.19  (ต่อ) 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแสดง
ท่าทาง 

แสดงออกถึงท่าทางใน
การเต้นที่แข็งแรง ดูมี
พลัง เซ็กซี่ และดูเท่ มี
การล็อคท่าเต้นใน
ตอนท้าย 

แสดงออกถึงท่าทางใน
การเต้นที่แข็งแรง มี
การจัดระเบียบ
ร่างกายที่ดี ท าให้การ
เต้นดูเป็นธรรมชาติ ไม่
ฝืนการจัดระเบียบ
ร่างกาย มีการล็อคท่า
เต้นในตอนท้ายอย่าง
เป็นธรรมชาติ รวมถึง
สามารถเก็บ
รายละเอียดของท่า
เต้นได้อย่างดี ท าให้
การเต้นดูไร้รอยต่อใน
การเปลี่ยนท่า ดูเซ็กซี่
และเท่ 

แสดงออกถึงท่าทางใน
การเต้นที่แข็งแรง มี
พัฒนาการจากหน่วย
ข้อมูลที่ 7 อย่างเห็น
ได้ชัด มีการล็อคท่า
เต้นในตอนท้าย เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงไลน์
การเต้นได้ชัดเจน 

แสดงออกถึงท่าทางใน
การเต้นที่แข็งแรง แต่
ยังคงความอ้อนแอ้น
ของร่างกาย ท าให้ดู
เซ็กซี่ มีเสน่ห์ชวนมอง 
มีการล็อคท่าเต้นใน
ตอนท้าย 

แสดงออกถึงท่าทางใน
การเต้นที่แข็งแรง มี
การล็อคท่าเต้นใน
ตอนท้ายให้ท่าชัดเจน 
ภาพรวมดูเซ็กซี่และเท่
ในขณะเดียวกัน 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ - - - - - 

ระบบ
สรรพ-
นาม 

- - - - - 

วิธภาษา - - - - - 

อุป-
ลักษณ์ 

- - - - - 

วาทกรรม - - - - - 

 
หน่วยข้อมูลที่ 15 ได้เสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์กลุ่มของวง BLACKPINK ดังนี้ 

 
JENNIE - การเต้นดูแข็งแรง มีพลัง เซ็กซี่ และดูเท่ มีการล็อคท่าเต้นในตอนท้าย 

 
LISA - การเต้นแข็งแรง มีการจัดระเบียบร่างกายที่ดี ท าให้การเต้นดูเป็นธรรมชาติ ไม่ฝืนการ

จัดระเบียบร่างกาย มีการล็อคท่าเต้นในตอนท้ายอย่างเป็นธรรมชาติ รวมถึงสามารถเก็บรายละเอียด
ของท่าเต้นได้อย่างดี ท าให้การเต้นดูไร้รอยต่อในการเปลี่ยนท่า ดูเซ็กซี่และเท่ 

 
JISOO – การเต้นดูแข็งแรง มีพัฒนาการจากหน่วยข้อมูลที่ 7 อย่างเห็นได้ชัด มีการล็อคท่า

เต้นในตอนท้าย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงไลน์การเต้นได้ชัดเจน 
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ROSÉ – การเต้นมีความแข็งแรง ล าตัวอ่อน ท าให้ดูอรชรอ้อนแอ้น และเซ็กซี่ มีเสน่ห์ชวน
มอง มีการล็อคท่าเต้นในตอนท้าย 

 
BLACKPINK - การแต่งกายคลุมโทนสีด า-ขาว แบรนด์ Adidas สวมเสื้อเอวลอย กางเกงขา

ยาวทุกคน การแสดงสีหน้าตามอารมณ์เพลง ดูเป็นมืออาชีพ ท่าทางในการเต้นดูแข็งแรง ทุกคนได้
ล็อคท่าเต้นในตอนท้ายให้ท่าเต้นชัดเจน ภาพรวมดูเซ็กซี่และเท่ในขณะเดียวกัน 

 
8) หน่วยข้อมูลที่ 16: >onourwayosakaaaaa @lalalalisa_m 

 

 
 
ภาพที่ 4.17  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 16 

 
คลิปวีดีโอ >onourwayosakaaaaa @lalalalisa_m เผยแพร่ผ่านช่องทาง Instagram ของ 

ROSÉ ชื่อ @roses_are_rosie เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2018 
Views: 4,986,578 ครั้ง  
Comments: 32,660 ครั้ง  

 
 



143 

 

 

ตารางท่ี 4.20  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 16 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- เสื้อยืดสีด าตัวใหญ่ กางเกงยีนส์ขา
สั้น รองเท้าผ้าใบสีขาว สะพาย
กระเป๋าเป้เล็กด้านข้าง ผมสีน้ าตาล
ทอง มีหน้าม้า ถือโทรศัพท์มือถือ
และพาสปอร์ต 

- เสื้อยืดสีครีม กางเกงขายาวสีด า 
รองเท้าผ้าใบสีขาว ผมสีชมพูโรสโกลด์ 
สะพายกระเป๋าใบเล็กพาดข้าง ถือเล่ม
พาสปอร์ต 

การแต่งกายด้วยชุดล า
รองสบาย ๆ ในวัน
เดินทาง 

การแสดง
สีหน้า 

- หยอกล้อ หัวเราะสนุกสนาน  - ยิ้มแย้ม ร่าเริง สนุกสนาน สนุกสนาน 

การแสดง
ท่าทาง 

- วิ่งมาแกล้งสะกิด ROSÉ และวิ่งหนี
ไป แล้วย้อนกลับมากอดคอฮัมเพลง 
ก่อนพา ROSÉ วิ่งไปข้างหน้าอย่าง
สนุกสนาน 

- เดินยิ้มให้กล้อง ก่อนจะมีท่าทางตกใจ
เล็กน้อยที่โดนแกล้ง หลังจากนั้นก็อ้า
แขนกอด LISA เดินฮัมเพลง กอดคอ
วิ่งไปด้วยกัน 

สมาชิกสกินชิพกัน
อย่างเป็นธรรมชาติไม่
เคอะเขิน มีความสนิท
สนมกัน 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ - - - - - 

ระบบ
สรรพ-
นาม 

- - - - - 

วิธภาษา - ฮัมท านองเพลงที่ไม่มีความหมาย - ฮัมท านองเพลงที่ไม่มีความหมาย - 

อุป-
ลักษณ์ 

- - - - - 

วาทกรรม - - - - - 

 
หน่วยข้อมูลที่ 16 ได้เสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์กลุ่มของวง BLACKPINK ดังนี้ 

 
LISA - แต่งกายสบาย ๆ ดูเท่ ๆ ปล่อยผมยาว มีผมหน้าม้า ถือโทรศัพท์มือถือไว้ตลอด มี

ความขี้เล่น ชอบแกล้งคนอื่น มีความสนิทสนมกับ ROSÉ กอดคอ หยอกล้อกันสนุกสนาน  
 

ROSÉ – การแต่งกายดูสบาย ๆ น่ารัก ผมสีชมพูโรสโกลด์ การแสดงสีหน้าดูยิ้มแย้ม ร่าเริง มี
ท่าทางที่ตกใจจากการโดนแกล้ง แต่ก็อ้าแขนกอด LISA เดินฮัมเพลงกอดคอวิ่งไปด้วยกัน 

 
BLACKPINK - การแต่งกายด้วยชุดล ารองสบาย ๆ ในวันเดินทาง สมาชิกสกินชิพกันอย่างเป็น

ธรรมชาติไม่เคอะเขิน มีความสนิทสนม เล่นกันอย่างสนุกสนาน สามารถฮัมเพลงตามกันได้ 
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9) หน่วยข้อมูลที่ 17: DANCE PRACTICE 🎥 by @jungheonp 
 

 
 
ภาพที่ 4.18  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 17 
 

คลิปวีดีโอ DANCE PRACTICE 🎥 by @jungheonp เผยแพร่ผ่านช่องทาง Instagram 
ของ LISA ชื่อ @lalalalisa_m เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2018 

Views: 8,326,543 ครั้ง  
Comments: 69,258 ครั้ง  

 
ตารางท่ี 4.21  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 17 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- สปอร์ตบาร์สีด าด้านใน คลุมทับด้วยเสื้อเชิ้ตลายสก็อตตัวใหญ่ติดกระดุม
แค่เม็ดบน ท าให้เห็นหน้าท้องที่แบนราบ กางเกงวอร์มสีด า รองเท้าผ้าใบ 
ปล่อยผมยาว สวมหมวกแก็ป 

- - - 

การแสดงสี
หน้า 

- แสดงสีหน้าที่ดูเท่ เซ็กซี่ และสนุกสนานไปกับการเต้น - - - 

การแสดง
ท่าทาง 

- ท่าทางการเต้นที่เท่ แข็งแรง มีพลัง ไลน์เต้นชัดเจน การเปลี่ยนท่าสมูท ดู
เป็นธรรมชาติ  

- - - 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ - - - - - 

ระบบ
สรรพนาม 

- - - - - 

วิธภาษา - - - - - 

อุป-ลักษณ์ - - - - - 

วาทกรรม - - - - - 
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หน่วยข้อมูลที่ 17 ได้น าเสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคลของ LISA ที่ก าลังซ้อมเต้นด้วยชุดที่ออก
แนว Hip Hop ดูเท่ และเซ็กซี่ มีความสุขและสนุกสนานไปกับการเต้น ด้วยท่าทางการเต้นที่เท่ 
แข็งแรง มีพลัง ไลน์เต้นชัดเจน การเปลี่ยนท่าสมูท ดูเป็นธรรมชาติ 
 

10) หน่วยข้อมูลที่ 18: is my name 
 

 
 
ภาพที่ 4.19  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 18 
 

ค ลิ ป วี ดี โ อ  is my name เ ผ ย แ พ ร่ ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง  Instagram ข อ ง  JENNIE ชื่ อ 
@jennierubyjane เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2018  

Views: 10,248,089 ครั้ง  
Comments: 21,150 ครั้ง  
 

ตารางท่ี 4.22  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 18 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

ชุดผูกโบว์ที่ไหล่สีชมพูอ่อน บนผ้าปูที่นอนสีเดียวกับชุด มีสร้อยข้อมือเส้น
เล็กสีม่วง แต่งหน้าบาง ๆ และแต้มกระบนใบหน้า รวบผมแบบหลวม ๆ 

- - - - 

การแสดงสี
หน้า 

ใช้ดวงตาในการสื่ออารมณ์ กระพริบตาหลายครั้ง แสดงแววตาที่ดูเศร้าและ
โดดเด่ียว 

- - - - 

การแสดง
ท่าทาง 

- นอนหนุนแขนตัวเอง ทั้งคว่ าหน้าและหันข้าง  
- นอนตะแคง  
- ใช้นิ้วมือเขียนชื่อตัวเองที่พื้น  
- ใช้มือจับส่วนปลายของชุดมาบังใบหน้าไว้  

- - - - 
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ตารางท่ี 4.22  (ต่อ) 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ JENNIE - - - - 

ระบบ
สรรพนาม 

- - - - - 

วิธภาษา - - - - - 

อุปลักษณ์ มีการเล่นค า ชื่อเพลง SOLO กับค าว่า Solo single ที่แปลว่าเพลงเด่ียว - - - - 

วาทกรรม First SOLO Single - - - - 

 
หน่วยข้อมูลที่ 18 ได้น าเสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคลของ JENNIE ที่แต่งกายหวาน ๆ แอบซ่อน

ความเซ็กซี่ และมีการแต่งหน้าแต้มกระบนใบหน้าสไตล์ฝรั่ง ใช้ดวงตาในการสื่ออารมณ์ มีการพูดชื่อ
และสะกดชื่อตัวเอง รวมถึงมีการใช้อุปลักษณ์ปรากฏในคลิป 
 

11) หน่วยข้อมูลที่ 19: 배고파ㅜㅜ 
 

 
 
ภาพที่ 4.20  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 19 
 

ถ่ายทอดสด 배고파 ㅜㅜ เผยแพร่ผ่านช่องทาง V LIVE CH+  ของวง BLACKPINK ชื่อ 
BLACKPINK+ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2018 ความยาว 1 ชั่วโมง 16 นาที 47 วินาที 
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Views: 159,408 ครั้ง  
Like: 14,836,047 ครั้ง 
Chat: 41,858 ครั้ง  
 

ตารางท่ี 4.23  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 19 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- - เสื้อเชิ้ตลายทางสีด า-ขาว แต่งหน้าบาง ๆ เกล้าผมจุกแบบ
หลวม ๆ ในวันสบาย ๆ ใส่ต่างหู 

- - 

การแสดงสี
หน้า 

- - สีหน้าสบาย ๆ เป็นกันเอง โดยรวมอยู่ในอารมณ์สนุกสนาน
พูดคุยกับแฟนคลับผ่านการ LIVE สลับกับสีหน้าต้ังใจอ่าน
ความคิดเห็นของแฟนคลับ 

- - 

การแสดง
ท่าทาง 

- - กินรามยอนพร้อมพูดคุยกับแฟนคลับอย่างสนุกสนาน 
หลังจากรามยอนหมดก็ต้ังใจอ่านความคิดเห็นของแฟนคลับ 
และตอบค าถามแฟนคลับ ร้องเพลงให้แฟนคลับฟังตามเพลง
ที่แฟนคลับขอ มีการขยับร่างกายประกอบบ้างในขณะที่ก าลัง
เล่าเรื่องที่สนุกสนานอย่างเป็นธรรมชาติ 

- - 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ - JENNIE 
- เจนดึก (ชื่อ
ที่ JISOO ต้ัง
ให้) 

LISA - JISOO 
- JISOON 

- - 

ระบบ
สรรพนาม 

- - - - - 

วิธภาษา   - อาการหิวปลอม ๆ 
- มีการท าเสียงแปลก ๆ เช่น อ๊ากกก ผิวปาก กระดกลิ้น 
- คาริสชูม่า มาจากค าว่า Charisma + JISOO 
- เจนดึก มาจากค าว่า JENNIE + ดึกกี้ (แปลว่า ติดหนึบ 
เพราะ JENNIE มีนิสัยชอบมานัวเนีย JISOO) 

- ยองอัน เป็นการสลับพยางค์ค าว่า อันยอง ที่แปลว่า สวัสดี/
ลาก่อน 

- - 

อุปลักษณ์   - Live กินรามยอนมื้อดึก = การทรมาน BLINK (ชื่อแฟน
คลับของวง ) 

- - 

วาทกรรม ถ้าตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่
บีบบังคับ
มักจะไม่มีสติ 
และยอมท า
ตาม 

ท าอาหาร
ไม่เก่ง 

- ชอบกินรามยอน 
- ชอบด่ืมชาบาร์เลย์ 
- สามารถกินมื้อดึกได้ กินอาหารที่มีโซเด่ียมได้ ไม่มีอาการ
บวม 

- ใช้ชีวิตโดยเอาดัลกอม (ชื่อสุนัขที่เลี้ยง) เป็นหลัก 
- ไม่กลัวผี แต่มักโดนผีหลอก/ผีอ า 
- สนิทกับพี่ชาย ตอนเด็ก ๆ มักโดนพี่ชายกับพี่สาวแกล้ง 
- พ่อพาไปเล่นบาสกับพี่บ่อย ๆ JISOO เลยเล่นบาสได้ 
- ชอบร้องเพลงต้ังแต่เด็ก ๆ 

- สมาชิกในวงมี
ความสนิทสนม
กัน ใช้ชีวิต
ร่วมกันมานาน 
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หน่วยข้อมูลที่ 19 ได้เสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์กลุ่มของวง BLACKPINK ดังนี้ 
 

JENNIE - มีชื่อที่ JISOO ตั้งให้ คือ เจนดึก และถ้าหาก JENNIE ตกอยู่ในสถานการณ์ที่บีบ
บังคับมักจะไม่มีสติ และยอมท าตามที่ JISOO แกล้งเสมอ 

 
LISA - มีพ่อเป็นเชฟ แต่ LISA กลับท าอาหารไม่เก่ง 

 
JISOO – การแต่งกายแบบสบาย ๆ มา Live กินรามยอนในมื้อดึก พร้อมพูดคุยกับแฟนคลับ

อย่างสนุกสนาน มีความใส่ใจแฟนคลับ ใช้วิธภาษาค่อนข้างมากในการพูดคุยกับแฟนคลับ  
 

BLACKPINK – สมาชิกใช้ชีวิตร่วมกันมานาน มีความสนิทสนมกัน มักจะพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรื่องราวต่าง ๆ ระหว่างกันอยู่เสมอ 
 

12) หน่วยข้อมูลที่ 20: LILI's FILM #1 - JISOO in Japan 
 

 
 
ภาพที่ 4.21  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 20 
 

คลิปวีดีโอ LILI's FILM #1 - JISOO in Japan เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube ของLISA ชื่อ 
Lilifilm Official เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2018  ความยาว 2.06 นาท ี

Views: 3.2M ครั้ง  
Like: 334K ครั้ง 
Comments: 32,712 ครั้ง  
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ตารางท่ี 4.24  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 20 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- เสื้อยืดตัวใหญ่สีเหลือง กางเกงยีนส์ขาสั้น 
รองเท้าผ้าใบสีขาว สพายเป้ใบเล็ก ปล่อย
ผมยาวสีน้ าตาลทอง มีผมหน้าม้า 

เสื้อแขนตุ๊กตาสีขาว กางเกงยีนส์ขา
สั้น รองเท้าผ้าใบ สพายกระเป๋าใบเล็ก 
ปล่อยผมยาวลอนปลายสีด า 

- การแต่งกายด้วย
ชุดล าลองสบาย ๆ 
ในวันหยุดพักผ่อน 

การแสดง
สีหน้า 

- สีหน้ามีความสุข สนุกสนาน ยิ้มแย้ม แจ่มใจ สนุกสนาน ร่าเริง มี
ความสุข 

- - 

การแสดง
ท่าทาง 

- ส่วนใหญ่ของคลิปเป็นคนถือกล้องถ่าย
วีดีโอ ในคลิปมีการแสดงออกถึงการสกิน
ชิพ เช่น กับมือ เดินกอดคอ เป็นต้น เล่น
กับสัตว์ที่พบเห็นระหว่างทาง 

แสดงออกท่าทางที่สบาย ๆ เดินเที่ยว
เล่น กินอาหาร เลือกซื้อของอย่าง
สนุกสนาน แสดงท่าทางล้อเลียนสิ่ง
ต่าง ๆ ที่พบเห็นอย่างน่ารัก  

- การแสดงสกินชิพ
ของสมาชิกในวง
เป็นเรื่องปกติ มี
ความสนิทสนมกัน 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ - - LILI 
- LISA 

JISOO - - 

ระบบ
สรรพนาม 

- - - - - 

วิธภาษา - - - - - 

อุปลักษณ์ - - - - - 

วาทกรรม - - LILI’s FILM 
- CAMERA : LISA 
- PRODUCING : LISA 

STARRING : JISOO - - 

 
หน่วยข้อมูลที่ 20 ได้เสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์กลุ่มของวง BLACKPINK ดังนี้ 

 
LISA - ตั้งชื่อช่อง YouTube ของตัวเองชื่อ LILI มีการแต่งกายแบบสบาย ๆ ในวันหยุด ดู

น่ารัก และเท่ มีการแสดงสีหน้าที่มีความสุข สนุกสนาน มีการแสดงออกถึงการสกินชิพอย่างเป็น
ธรรมชาติ อีกท้ังยังเป็นคนรักสัตว์ เป็นคนถ่ายภาพและควบคุมการผลิตคลิปนี้ด้วยตัวเอง 

 
JISOO – แสดงเป็นตัวเอกของคลิป มีการแต่งกายที่สบาย ๆ ดูน่ารัก เรียบร้อย มีการแสดงสี

หน้าที่ยิ้มแย้ม แจ่มใจ ร่าเริง มีความสุข มีท่าทางระหว่างการเดินเที่ยว กินอาหาร ช้อปปิ้งอย่าง
สนุกสนาน แสดงท่าทางล้อเลียนสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นอย่างน่ารัก 
 

BLACKPINK - การแต่งกายด้วยชุดล าลองสบาย ๆ ในวันหยุดพักผ่อน มีการแสดงออกถึงกา
รสกินชิพของสมาชิกในวงเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากมีความสนิทสนมกัน 
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13) หน่วยข้อมูลที่ 21: JENNIE - 'SOLO' M/V 

 

 
JENNIE - 'SOLO' M/V เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube ของวง BLACKPINK เมื่อวันที่ 12 

พฤศจิกายน 2018 เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศเกาหลีใต้ ความยาว 2.56 นาที เป็นเพลงแรก
ของวง BLACKPINK ที่ปล่อยหลังจากเซ็นสัญญาร่วมกับ Universal Music Group 

Views: 268M ครั้ง  
Like: 5.2M ครั้ง 
Comments: 447,619 ครั้ง  

 
ตารางท่ี 4.25  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 21 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- ชุดเดรสขาวสั้น ใส่กางเกงขาสั้นสีด าด้านใน ใส่เกาะอดสีด าไว้ด้านนอก ติกปีก
สีขาว ถุงน่องตาข่ายสีด า รองเท้าบูทสูงลายดอกสีชมพู-ขาว ปล่อยผมยาว สวม
เครื่องประดับมุกชิ้นใหญ่ 

- ชุดเดรสสั้นเว้าไหล่สีน้ าเงิน ปล่อยผมยาว ใส่ก าไลชิ้นใหญ่ รองเท้าบูทด า 
- เสื้อยืดสีขาว คลุมด้วยเฟอร์สีเงิน 
- เสื้อไหมพรมตัวใหญ่ ลวดลายหลากสี 
- ชุดเดรสสายเด่ียวสีฟ้า มีเลื่อม แต่งหน้าจัดจ้านด้วยการทาตาสีเดียวกับชุด 
- ชุดเดรสสั้นสีเหลือง รองเท้าผ้าบุ้มข้อสีเหลือง 
- ชุดเดรสซีทรูซ้อนกันหลายชั้นสีขาวลายดอกไม้ ต่างหูรูปหัวใจใหญ่ แต่งหน้า

เข้ม 
- ชุดเดรสผ้าพลิ้วสีขาว-เทา แหวกสูงถึงเอว สวมกางเกงขาสั้นสีด าด้านใน ปล่อย

ผมยาว  
- ชุดเดรสสั้นสายเด่ียวสีขาว ด้านในสวมชุดบอด้ีสูทสีด า 

- - - - 

ภาพที่ 4.22  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 21 



151 

 

 

ตารางท่ี 4.25  (ต่อ) 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- สวมชุดบอด้ีสูทด้านใน คุลมด้วยแจ็คเก็ตยีนส์ไหล่กว้างสีด า สร้อยคอเพชรชิ้น
ใหญ่ รวบผม ถุงน่องตาข่าย 

- เสื้อเกาะอกสีชมพู คลุมด้วยผ้าคลุมแขนตุ๊กตา กางเกงขายาวสียีนส์ แต่งหน้า
จัดจ้าน สวมเครื่องประดับหลายชิ้น 

- แจ็คเก็ตหนังสีด าประดับเพชร กางเกงขายาวสีด า  
- ชุดเดรสเกาะอก แต่งทรงด้านหน้าสั้น ด้านหลังยาว ลายดอกไม้สีด า-เหลือง 
- เดรสสั้นหลากสีประดับเลื่อม รองเท้าบูท แต่งปลายผมด้วยสีเทาอ่อน 
- เดรสสีแดงเปิดไหล่ 1 ข้าง 
- เสื้อครอปเอวลอยแขนกุดสีขาว กางเกงขาสั้นสีด า-ขาว ถุงน่องสีด ามีรอยขาด 

รวบผมตึง 
- เสื้อสีฟ้า ต่างหูสีเดียวกับเสื้ออันใหญ่ แต่งหน้าเข้ม 
- ชุดเดรสแขรตุ๊กตาสีขาว สวมแจ็คเก็ตหนังสีด าทับ ปล่อยผมยาว สร้อยคอรูป
หัวใจ รองเท้าบูทสีขาว 

- เสื้อเชิ้ตสีขาว เปิดไหล่ 1 ข้าง สวมเกาะอกสีแดงเลื่อมทับ กางเกงขาสั้นสีด า 
รองเท้าบูทส้นสูงสีด า รวบผมตึง 

- - - - 

การแสดง
สีหน้า 

เหงา เศร้า เสียใจ ร้องไห้ แต่ในตอนท้ายมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปคือ สีหน้าดูมีความ
มั่นใจมากข้ึน เข้มแข็งมากข้ึน  

- - - - 

การแสดง
ท่าทาง 

ใช้ชีวิตให้ผ่านไปวัน ๆ ด้วยความเหงา เรื่อยเปื่อย เดิน นอน นั่งเล่น แต่ใน
ตอนท้ายการแสดงออกท่าทางดูแข็งแกร่งข้ึน การเต้น การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ดูมี
ความม่ันใจ 

- - - - 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ - - - - - 

ระบบ
สรรพนาม 

Baby - - - - 

วิธภาษา 

- มีการเล่นค าในท่อนฮุก คือ ‘빛이 나는 솔로’ ออกเสียงว่า ‘พีชี นานึน โซโล’ 
ซึ่งค าแรกจะต้ังใจออกเสียงให้คล้ายค าว่า ‘Bitch’ 

- Solo lo lo lo lo lo 
- มีการเล่นค า So low กับ Solo 

- - - - 

อุปลักษณ์ - - - - - 

วาทกรรม สามารถร้องเพลงได้ทั้งเสียงต่ า เสียงสูง และสามารถแรปได้ - - - - 

 
หน่วยข้อมูลที่  21  ได้น าเสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคลของ  JENNIE ที่มีการแต่งกายที่

หลากหลายสไตล์ ทั้งน่ารัก เซ็กซี่ และเท่ มีการแสดงออกสีหน้าที่หลากหลาย ทั้งเหงา เศร้า เสียใจ 
ร้องไห้ และดูม่ันใจเข้มแข็งขึ้นในตอนท้าย ส่วนการแสดงออกท่าทางก็มีหลากหลายอารมณ์ รวมถึงท่า
เต้นที่เป็นเอกลักษณ์ ดูมีพลัง เต้นตามได้ง่าย อีกท้ังยังมีเสียงร้องที่แข็งแรง มีความสามารถทั้งการร้อง
และแรปที่หลากหลาย โดดเด่น มีการใช้วิธภาษาในเพลงหลายครั้ง  
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14) หน่วยข้อมูลที่  22 : #BLACKPINK #블랙핑크 #KILLTHISLOVE #EP #KillThisLove 
#MV_TEASER #20190405_0AM #RELEASE #YG 

 

 
 
ภาพที่ 4.23  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 22 
 

คลิปวีดีโอ #BLACKPINK #블랙핑크 #KILLTHISLOVE #EP #KillThisLove #MV_TEASER 
#20190405_0AM #RELEASE #YG เผยแพร่ผ่านช่องทาง Instagram ของวง BLACKPINK ชื่อ 
@blackpinkofficial เมื่อวันที่ 3 เมษายา 2019 

Views: 7,987,790 ครั้ง  
Comments: 79,702 ครั้ง  

 
ตารางท่ี 4.26  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 22 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- เสื้อสายเด่ียวสีด า 
กางเกงขายาว เสื้อ
แขนยาวผูกไว้ตรง
เอว รองเท้าบูทส้น
สูง รวบผมตึง 

- เสื้อสีขาวประดับ
ด้วยเพชรเม็ดเล็ก 
สวมถุงมือตาข่ายสี
ด า มัดผม 2 แกะ 
แต่งหน้าเน้นดวงตา
เฉี่ยว 

- เสื้อเกาะอกสีด า
ตกแต่งด้ินสะท้อน
แสง กางเกงขายาว 
สร้อยโชคเกอร์สีด า
เส้นใหญ่ เกล้าผมท า
จุก 2 จุก มีผมหน้า
ม้า 

- รวบผมตึง มีผมหน้า
ม้า หางผมยาวสีฟ้า
สายไหม  

 

- ชุดสีชมพู-ด า 
รองเท้าส้นสูง สวม
เครื่องประดับหลาย
ชิ้น 

- เสื้อประดับด้วย
ดอกไม้และเพชร อีก
ทั้งยังสวม
เครื่องประดับเพชร
หลายชิ้น แต่งหน้า
เน้นดวงตา 

- ชุดเดรสหนังสีด า ถุง
เท้ายาวถึงต้นขา 
สวมเครื่องประดับ
หลายชิ้น เปียผม
หลวม ๆ 

- เสื้อสายเด่ียว สวม
สร้อยคอเพชรชิ้น
ใหญ่ แต่งหน้าช่วง
ดวงตาให้โดดเด่น 

 

- เครื่องแต่งกายมี
ความอลังการ แปลก
ใหม่ 

- ชุดแนวผจญภัย แต่มี
ความแตกต่างกันทั้ง 
4 คน 

- การแต่งหน้าที่จัด ดู
เป็นผู้ใหญ่ เน้นช่วง
ดวงตาเป็นพิเศษ มี
ความแปลกใหม่ 
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ตารางท่ี 4.26  (ต่อ) 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- ชุดแนวผจญภัย 
คล้ายชุด Tomb 
Raider เปียผม 

สวมแว่นสีใสใหญ่
ประดับด้วยเพชร
อลังการ 

- ชุดแนวผจญภัย มี
สายรัดต้นขา คลุม
ด้วยสูทตัวใหญ่ 

- ชุดแนวผจญภัย 
ชายเสื้อด้านซ้าย-
ขวา ยาวไม่เท่ากัน 

- ชุดกระโปรงแนว
ผจญภัย มีกระติกน้ า
รัดเอว  

 

การแสดง
สีหน้า 

แสดงสีหน้าม่ันใจ ท้า
ทาย ดูเท่ 

แสดงสีหน้าม่ันใจ ท้า
ทาย ดูเท่ 

แสดงสีหน้าม่ันใจ ท้า
ทาย ดูเท่ 

แสดงสีหน้าม่ันใจ ท้า
ทาย ดูเท่ 

มีความมั่นใจ ท้าทาย 
เท่ 

การแสดง
ท่าทาง 

- ก้าวเดินด้วยท่าทาง
มั่นใจ 

- เต้นท่ายิงปืนใหญ่ 

- ก้าวเดินด้วยท่าทาง
มั่นใจ 

- เต้นท่ายิงปืนใหญ่ 

- ก้าวเดินด้วยท่าทาง
มั่นใจ 
- เต้นท่ายิงปืนใหญ่ 

- ก้าวเดินด้วยท่าทาง
มั่นใจ 

- เต้นท่ายิงปืนใหญ่ 

- ก้าวเดินด้วยท่าทาง
มั่นใจ 

- เต้นท่ายิงปืนใหญ่ 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ - - - - BLACKPINK 

ระบบ
สรรพ-
นาม 

- - - - - 

วิธภาษา - - - - - 

อุป-
ลักษณ์ 

- - - - - 

วาทกรรม - - - - Let's kill this love! 

 
หน่วยข้อมูลที่ 22 ได้เสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์กลุ่มของวง BLACKPINK ดังนี้ 

 
JENNIE - การแต่งกายดูเท่ และเซ็กซี่ มีการแสดงสีหน้าและท่าทางที่ม่ันใจ ท้าทาย เท่ 

 
LISA – การแต่งกายดูเท่ มีการแสดงสีหน้าและท่าทางที่ม่ันใจ ท้าทาย เท่ 

 
JISOO – การแต่งกายดูเท่ มีการแสดงสีหน้าและท่าทางที่ม่ันใจ ท้าทาย เท่ 

 
ROSÉ – การแต่งกายดูเท่ และน่ารัก มีการแสดงสีหน้าและท่าทางที่ม่ันใจ ท้าทาย เท่ 

 
BLACKPINK – การแต่งกายมีความอลังการ แปลกใหม่ สมาชิกแต่ละคนจะแต่งกายแตกต่าง

กัน แต่งหน้าจัด ดูเป็นผู้ใหญ่ เน้นแต่งช่วงดวงตาเป็นพิเศษ มีความแปลกใหม่ ภาพรวมมีความมั่นใจ 
ท้าทาย และดเูท่ นอกจากนี้ยังมีเสียงร้องประสานเสียง Let's kill this love! 
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15) หน่วยข้อมูลที่ 23: BLACKPINK 'KILL THIS LOVE' COUNTDOWN LIVE 
 

 
 
ภาพที่ 4.24  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 23 
 

ถ่ายทอดสด BLACKPINK 'KILL THIS LOVE' COUNTDOWN LIVE เผยแพร่ผ่านช่องทาง  
V LIVE ของวง BLACKPINK เมื่อวันที่ 4 เมษายา 2019 ความยาว 1 ชั่วโมง 3 นาที 10 วินาที 

Views: 7,639,007 ครั้ง  
Like: 464,002,728 ครั้ง 
Comments: 1,386,904 ครั้ง 

 
ตารางท่ี 4.27  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 23 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

เสื้อยืดสีขาว สวมทับ
ด้วยชุดเดรสสายเด่ียว
ลายดอกไม้ สีชมพู
อ่อน รวบผมแบบ
หลวม แต่งหน้าเบา ๆ 

ชุดเดรสลายดอกไม้สี
น้ าตาลเข้ม ปล่อยผม
ตรง สีน้ าตาลเทา มีผม
หน้าม้า แต่งหน้าบาง
เบา 

เสื้อสีแดง กระโปรงด า 
รวบผมตึง เอาผางผม
พาดมาด้านหน้า ใส่ที่
คาดผมสีด า แต่งหน้า
เบา ๆ 

ชุดเดรสแขนยาวสีขาว 
ผมสีทอง มัดผมครึ่ง
หัว ปล่อยหางผมพาด
มาด้านหน้า แต่งหน้า
เบา ๆ 

มาในแนวสาวหวาน 
เรียบร้อย 
เครื่องประดับน้อยชิ้น 
แต่งหน้าเบา ๆ  

การแสดง
สีหน้า 

สดใส ร่าเริง 
สนุกสนาน 

สดใส ร่าเริง 
สนุกสนาน กวน ๆ 

สดใส ร่าเริง 
สนุกสนาน 

สดใส ร่าเริง 
สนุกสนาน 

สดใส ร่าเริง 
สนุกสนาน 

การแสดง
ท่าทาง 

นั่งพูดคุยกับสมาชิกวง
แบบสบาย ๆ ต้ังใจ
อ่านความคิดเห็นของ
แฟนคลับ แสดง
อาการต่ืนเต้น ดีใจ ยิ้ม
แย้มแจ่มใส เขินอาย
เวลาได้รับค าชม 

นั่งพูดคุยกับสมาชิกวง
แบบสบาย ๆ หัวเราะ
สนุกสนาน สดใส  
ร่าเริง แสดงอาการ
ต่ืนเต้น ดีใจ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส เขินอายเวลา
ได้รับค าชม 

นั่งพูดคุยกับสมาชิกวง
แบบสบาย ๆ มักเป็น
คนชวนเพื่อน ๆ 
พูดคุยเรื่องต่าง ๆ 
แสดงอาการต่ืนเต้น  
ดีใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส  

นั่งพูดคุยกับสมาชิกวง
แบบสบาย ๆ มีการ
แสดงอารมณ์ร่วมขณะ
เล่าเรื่องต่าง ๆ แสดง
อาการต่ืนเต้น ดีใจ ยิ้ม
แย้มแจ่มใส เขินอาย
เวลาได้รับค าชม 

นั่งพูดคุยกับสมาชิกวง
แบบสบาย ๆ แสดง
อาการต่ืนเต้น ดีใจ ยิ้ม
แย้มแจ่มใส 
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ตารางท่ี 4.27  (ต่อ) 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ 
JENNIE LISA JISOO - ROSÉ 

- แชยอง 
BLACKPINK 

ระบบ
สรรพ-
นาม 

- ลิซ่าชิ 
- โรเซ่ช ิ
- จีดึก 

- เจนนี่อนนี่ 
 

 - ลิซ่าชิ, ลิซ่าย่า 
- เจนนี่ชิ, เจนดึก 
- โรเซ่ช ิ

- ลิซ่า - 

วิธภาษา 

- BLINK 
- Swag 

- Oh yeah 
- BLINK 

- BLINK - เจนชูลิแชง 
- BLINK 

- เจนชูลิแชง (มาจาก
ชื่อข้ึนต้นของ
สมาชิกทุกคน) 

- BLINK (ชื่อแฟนคลับ 
มาจากค าว่า 
BLACK+PINK) 

อุป-
ลักษณ์ 

ความรักที่ดูดีนั้น 
เบื้องหลังก็มีมูลค่า
เหมือนกัน 

- - ท่าเต้นตัวอักษร W 
แทนความหมายค าว่า 
What/Don’t know 

 

วาทกรรม 

- เมารถ เมาเรือ 
- ตกใจง่าย 
- เคย Spoil การ 
Comeback ครั้ง
ก่อน 

- การถ่ายท า MV ใน
ฉากระเบิด ใช้ระเบิด
ของจริง 

- มีความสามารถใน
การควบคุมไฟ
ระหว่างถ่ายท า MV 

- ชอบเพลง Kill this 
love มากที่สุด
ในอัลบัมนี้ 

- กลัวเข็ม 
- เป็นคนที่ไม่สามารถ 
Spoil ได้ เพราะท า
ไม่แนบเนียน 

- มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ถ่าย MV แบบ Free 
style 

- มีความเป็นศิลปิน 
Global ด้วยท่าทาง
และความ Swag ที่
ไม่เหมือนใคร 

- มีนิสัยการนอนด้วย
ท่ายกแขนขึ้นวาง
เหนือหัว 

- ชอบเพลง Hope 
Not มากที่สุด
ในอัลบัมนี้ 

- เป็นตัวแทนในการ
พูดภาษาไทยสื่อสาร
กับแฟนคลับ 

- เป็นคนที่พอใจในทุก
สิ่งที่ตัวเองเป็น 

- ชอบแกล้ง 
- เคย Spoil การ 
Comeback ครั้ง
ก่อน 

- อยากลองแรป 
- ชอบเพลง Kick it 

มากที่สุดในอัลบัมนี้ 

- ชอบการกินมาก 
และมักจะห้ามใจ
ไม่ได้ 

- Spoil การ 
Comeback ผลงาน 
KILL THIS LOVE 

- ทุกคนต้ังใจถ่าย MV 
กันมาก โต้รุ่งกัน
หลายวัน 

- อยากลองแรป 
- ในห้องพักของ 
ROSÉ มีของเยอะ
มาก จนต้องวาง
ซ้อนทับกันเหมือน 
เตอติส 

- เนื่องจากชอบกิน
มาก เลยมักจะมีเศษ
อาหารติดฟัน 

- ชอบเพลง Don’t 
know what to do 
มากที่สุดในอัลบัมนี้ 

- เป็นตัวแทนในการ
พูดภาษาอังกฤษ
สื่อสารกับแฟนคลับ 

- มักจะมีสมาชิกมา 
Spoil เกี่ยวกับการ 
Comeback ให้กับ
แฟนคลับเสมอ 

- MV มีคุณภาพ ด้วย
การลงทุนลงแรง 

- สมาชิกอยู่ด้วยกันมา 
6 ปีแล้ว จึงรู้ TMI 
ของสมาชิกคนอื่น ๆ 

- สมาชิกแต่ละคนมี
ความชอบที่แตกต่าง
กัน 
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หน่วยข้อมูลที่ 23 ได้เสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์กลุ่มของวง BLACKPINK ดังนี้ 
 

JENNIE – การแต่งกายดูน่ารัก หวาน ๆ แสดงออกสีหน้าที่สดใส ร่าเริง สนุกสนาน ใน
บรรยากาศนั่งพูดคุยกับสมาชิกวงแบบสบาย ๆ ตั้งใจอ่านความคิดเห็นของแฟนคลับ มีฉายาที่ JISOO 
ตั้งให้ คือ เจนดึก ในระหว่างการพูดคุยกันแสดงให้เห็นว่า JENNIE มีอาการเมารถ เมาเรือ เป็นคนที่
ตกใจง่าย เคย Spoil การ Comeback ในครั้งก่อน นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการควบคุมไฟ
ระหว่างการถ่ายท า MV ในฉากแรปของ LISA อีกด้วย ส่วนเพลงที่ชอบที่สุดใน Mini Album นี้คือ
เพลง Kill this love  

 
LISA – การแต่งกายดูน่ารัก สวยหวาน แสดงออกสีหน้าที่สดใส ร่าเริง กวน ๆ ในบรรยากาศ

นั่งพูดคุยกับสมาชิกวงแบบสบาย ๆ หัวเราะสนุกสนาน ในระหว่างการพูดคุยกันแสดงให้เห็นว่า LISA 
เป็นคนกลัวเข็มมาก เป็นคนที่ไม่สามารถ Spoil ได้ เพราะท าไม่แนบเนียน มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การถ่าย MV แบบ Free style มีความเป็นศิลปิน Global ด้วยท่าทางและความ Swag ที่ไม่เหมือน
ใคร มีนิสัยการนอนด้วยท่ายกแขนขึ้นวางเหนือหัว เป็นตัวแทนในการพูดภาษาไทยสื่อสารกับแฟน
คลับ ส่วนเพลงทีช่อบที่สุดใน Mini Album นี้คือเพลง Hope Not 

 
JISOO – การแต่งกายดูน่ารัก สวยหวาน แสดงออกสีหน้าที่สดใส ร่าเริง สนุกสนาน ใน

บรรยากาศนั่งพูดคุยกับสมาชิกวงแบบสบาย ๆ มักเป็นคนชวนเพ่ือน ๆ พูดคุยเรื่องต่าง ๆ และเป็น
เพียงคนเดียวที่ไม่มีอาการเขินอายเวลาได้รับค าชม มีฉายา คือ จีดึก ที่ JENNIE ตั้งให้สอดคล้องกับ
ฉายาของตัวเอง ในระหว่างการพูดคุยกันแสดงให้เห็นว่า JISOO เป็นคนที่พอใจในทุกสิ่งที่ตัวเอง
เป็นอยู่ มีนิสัยชอบแกล้ง เคย Spoil การ Comeback ในครั้งก่อนร่วมกับ JENNIE และเนื่องจากเป็น
โวคอลของวงเลยอยากที่จะลองแรปบ้าง ส่วนเพลงที่ชอบที่สุดใน Mini Album นี้คือเพลง Kick it 

 
ROSÉ – การแต่งกายดูน่ารัก อ่อนหวาน แสดงออกสีหน้าที่สดใส ร่าเริง สนุกสนาน ใน

บรรยากาศนั่งพูดคุยกับสมาชิกวงแบบสบาย ๆ มีการแสดงอารมณ์ร่วมขณะเล่าเรื่องต่าง ๆ สมาชิกวง
มักเรียกชื่อจริง คือ แชยอง ในระหว่างการพูดคุยกันแสดงให้เห็นว่า ROSÉ ชื่นชอบการกินมาก และ
มักจะห้ามใจไม่ได้เวลาเห็นคนอ่ืนกินมื้อดึก และมักจะมีเศษอาหารติดฟัน ส าหรับการ Comeback 
ครั้งนี้ ได้ท าการ Spoil ให้กับแฟนคลับผ่าน IG ส่วนตัว ในห้องพักของ ROSÉ มีของเยอะมาก จนต้อง
วางซ้อนทับกันเหมือนเตอติส เป็นตัวแทนในการพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกับแฟนคลับ และเนื่องจาก
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เป็นโวคอลของวงเลยอยากที่จะลองแรปบ้าง ส่วนเพลงที่ชอบที่สุดใน Mini Album นี้คือเพลง Don’t 
know what to do 

 
BLACKPINK – การแต่งกายดูน่ารัก อ่อนหวาน สมาชิกนั่งคุยกันแบบสบาย ๆ แสดงอาการ

ตื่นเต้น ดีใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส สมาชิกทุกคนมีความสนิทสนมกัน รับรู้เรื่องราวของกันและกันตลอด 
เนื่องจากอยู่ด้วยกันมานาน ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะมีความชอบที่แตกต่างกัน แต่อยู่ร่วมกันได้ และใน
ทุกครั้งที่จะ Comeback มักจะมีสมาชิกมา Spoil ให้กับแฟนคลับเสมอ อีกทั้งยังมีการเปิดเผย
เบื้องหลังการถ่ายท า MV ท าให้เห็นถึงความตั้งใจ การลงทุนลงแรงของทั้งสมาชิกละทีมงาน ท าให้
มั่นใจได้ในคุณภาพของ MV นอกจากนี้เวลาพูดถึงวงจะมีอีกชื่อ คือ เจนชูลิแชง ทีม่าจากชื่อขึ้นต้นของ
สมาชิกทุกคน ส่วนชื่อของแฟนคลับ คือ BLINK มาจากค าว่า BLACK+PINK 
 

16) หน่วยข้อมูลที่ 24: BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V 

 

 
BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube ของวง BLACKPINK 

เมื่อวันที่ 5 เมษายา 2019 เวลา 00.00 น. ตามเวลาประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากทาง  Universal 
Music Group มีความคาดหวังที่จะบุกตลาดโลกไม่ใช่เพียงแค่ตลาดในเกาหลีใต้เท่านั้น MV มีความ
ยาว 3.13 นาที เป็นการ Comeback หลังจากจบการจัดคอนเสิร์ต World Tour ฝั่งเอเชีย ก่อนจะ
เริ่มจัดแสดงในยุโรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย ต่อไป 

 
 

ภาพที่ 4.25  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 24 



158 

 

 

Views: 139M ครั้ง  
Like: 5.5M ครั้ง 
Comments: 1,289,989 ครั้ง  

 
ตารางท่ี 4.28  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 24 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- เสื้อสายเด่ียวสีด า 
กางเกงขายาว เสื้อ
แขนยาวผูกไว้ตรงเอว 
รองเท้าบูทส้นสูง รวบ
ผมตึง 

- เสื้อสีขาวประดับด้วย
เพชรเม็ดเล็ก สวมถุง
มือตาข่ายสีด า มัดผม 
2 แกะ แต่งหน้าเน้น
ดวงตาเฉ่ียว 

- ชุดเดรสสีขาว 
แนวเจ้าสาว ปล่อยผม
ยาว สวมมงกุฎ 

- ชุดวันพีชแขนยาวขา
สั้นสีด า ประดับช่วง
หน้าอกด้วยระบายสี
ขาว รวบผม แต่งหน้า
เน้นตาเฉ่ียวเลื่อม 

- ชุดแนวผจญภัย คล้าย
ชุด Tomb Raider 
เปียผม 

- เสื้อสีขาวแขนยาว 
กางเกงขสั้นสีด า 
แต่งหน้าจัดจ้าน เน้น
ตกแต่งดวงตาที่แปลก
ใหม่ สวม
เครื่องประดับหลาย
ชิ้น 

- ชุดเดรสแขนกุดสีด า
ยาวแหวกสูง กางเกง
ขาสั้นสีด า รองเท้าบูท
ยาวสีฟ้า 

- เสื้อสายเด่ียวสีด า 
สวมสร้อยคาดผม
ประดับเพชร 

 

- รวบผมตึง มีผมหน้า
ม้า หางผมยาวสีฟ้า
สายไหม สวมแว่นสีใส
ใหญ่ประดับด้วยเพชร
อลังการ 

- เสื้อครอปเอวลอยสี
ขาว กางเกงขาสั้นสีด า 
คลุมด้วยชุดคลุมเฟอร์
สีแดง-ขาว-เขียว ทรง
ผมมัดแกละ 2 ข้าง 
ติดผมเปียเดทร็อคสี
เทา รองเท้าบูทสูงสี
น้ าเงิน เครื่องประดับ
หลายชิ้น แต่งหน้า
เน้นตา  

- ชุดแนวผจญภัย มีสาย
รัดต้นขา คลุมด้วยสูท
ตัวใหญ่ 

- เกาะอกสีขาว-ทอง 
คลุมด้วยแจ็คเก็ตหนัง
สีด า กระโปรงสีขาว 
ผมทอง แต่งหน้าจัด
จ้านด้วยโทนสีชมพูทั้ง
ปากและตา สวม
เครื่องประดับหลาย
ชิ้น 

- เดรสสั้นลายตาราง
หมากรุกสีโอรส-ด า 
คาดเข็มขัดชิ้นใหญ่สี
ด า กางเกงขาสั้นสีด า 
รองเท้าบูทยาวสีด า 

- เสื้อเกาะอกสีด า
ตกแต่งด้ินสะท้อนแสง 
กางเกงขายาว สร้อย
โชคเกอร์สีด าเส้นใหญ่ 
เกล้าผมท าจุก 2 จุก มี
ผมหน้าม้า 

- โชว์ช่วงไหล่ แต่งหน้า
เข้ม จัดปลายผม
ด้านหน้าเป็นลวดลาย
ตรงหน้าผาก ประดับ
ผมชิ้นใหญ่ 

- ชุดแนวผจญภัย 
ชายเสื้อด้านซ้าย-ขวา 
ยาวไม่เท่ากัน 

- ชุดเจ้าสาวสีขาว สวม
มงกุฎ เครื่องประดับ
หลายชิ้น 

- ชุดเดรสพรีทยาวสี
แดง-ทองด้ินแสง 
ประดับด้วยสร้อยมุก+
เพชรสวมที่หัว 

- ชุดเดรสสีชมพู เข็มขัด
ใหญ่สีด า 

- ชุดสีชมพู-ด า รองเท้า
ส้นสูง สวม
เครื่องประดับหลาย
ชิ้น 

- เสื้อประดับด้วย
ดอกไม้และเพชร อีก
ทั้งยังสวม
เครื่องประดับเพชร
หลายชิ้น แต่งหน้า
เน้นดวงตา 

- เสื้อแขนยาวสีแดง-ด า 
ชายเสื้อยาวไม่เท่ากัน 
2 ข้าง ประดับด้วย
สายคาดเบลท์ 
กระโปรงสั้นสีแดงผ่า
ข้างเห็นกางเกงขาสั้น
ด้านในสีด า รองเท้า
บูทด า รวบผมตึง 

 

- ชุดเดรสสีขาวสั้น 
รองเท้าส้นสูงสีขาว 
ปล่อยผมยาว 

- เสื้อสายเด่ียวสีขาว
ด้านในคลุมด้วย
เสื้อยีนส์ 

- ชุดกระโปรงแนว
ผจญภัย มีกระติก
น้ ารัดเอว 

- ชุดเดรสยาวสีทอง 
เปิดไหล่ 1 ข้าง 

- เสื้อครอปเอวลอย
แขนตุ๊กตา กางเกง
ขาสั้นสีด า 

- ชุดเดรสหนังสีด า 
ถุงเท้ายาวถึงต้นขา 
สวมเครื่องประดับ
หลายชิ้น เปียผม
หลวม ๆ 

- เสื้อสายเด่ียว สวม
สร้อยคอเพชรชิ้น
ใหญ่ แต่งหน้าช่วง
ดวงตาให้โดดเด่น 

- เสื้อครอปเอวลอย
แขนยาว เปิดไหล่ 
1 ข้าง กระโปรง
สั้นสีด า รองเท้า
บูท ปล่อยผมยาว 

 

- สมาชิกแต่ละคนได้
สวมใส่ชุดที่
หลากหลาย มี
ความอลังการ 
แปลกใหม่ 

- ชุดแนวผจญภัย 
แต่มีความแตกต่าง
กันทั้ง 4 คน 

- การแต่งหน้าที่จัด 
ดูเป็นผู้ใหญ่ เน้น
ช่วงดวงตาเป็น
พิเศษ มีความ
แปลกใหม่ 

- ภาพลักษณ์
โดยรวมดูโตเป็น
ผู้ใหญ่มากที่สุดจาก
ทุก MV 
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ตารางท่ี 4.28  (ต่อ) 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- ชุดเดรสยาวสีแดง-ด า 
ประดับด้วยสายคาด
เบลท์ รองเท้าบูท มี
ผมหน้าม้า มือซ้าย
สวมถุงมือหนังสีด า
ยาวเลยศอก 

- เสื้อครอปเอวลอยเปิด
ไหล่ 1 ข้างสีแดง-ด า 
ประดับด้วยสายคาด
เบลท์ กางเกงขายาวสี
ด า รองเท้าบูท รวบ
ผมสูง ผมหน้าม้า สวม
ถุงมือหนังสีด ามือซ้าย 

   

การแสดง
สีหน้า 

จริงจัง เท่ เข้มแข็ง เท่ กวน จริงจัง หน้านิ่ง จริงจัง เสียใจ เศร้า ร้องไห้ จริงจัง จริงจัง 

การแสดง
ท่าทาง 

แสดงออกท่าทางที่
เข้มแข็ง ดูเท่ มีเสน่ห์ 

เน้นการเคลื่อนไหวที่ดู
เท่ ทะมัดทะแมง เช่น 
ใช้เท้าถีบประตู 

ยิงธนูไฟใส่ตัวเองที่
อ่อนแอ เน้นการ
เคลื่อนไหวที่สื่ออารมณ์
ก าจัดความอ่อนแอ 

ขับรถชนตัวเองที่
อ่อนแอ เน้นการ
เคลื่อนไหวที่สื่อ
อารมณ์ก าจัดความ
อ่อนแอ 

เข้มแข็ง แข็งแกร่ง
ข้ึน ทั้งการ
เคลื่อนไหวใน MV 
และท่าเต้น 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ - - - - BLACKPINK 

ระบบ
สรรพ-
นาม 

- - Baby - - - 

วิธภาษา 

- Ooh - - - Yeah 
- Oh oh 

- Yeah, yeah, 
yeah 
- Rum, pum, 
pum, pum, 
pum, pum, pum 

อุป-
ลักษณ์ 

- We must kill this 
love. Yeah, it's sad 
but true. 

- Gotta kill this love, 
before it kills you 
too 

- Here I come kick 
in the door 

- But you plus me, 
sadly can be 
dangerous 

- - Lucky me, 
lucky you 

- That kills you 
inside 

- Let's kill this 
love! 

วาทกรรม 

- ท่อนร้องข้ึนต้นเพลง 
เสียงแข็งแรง ตวัดหาง
เสียงสูง 

- ท่อนแรปเสียงแข็งแรง 
- ร้อนท่อนฮุก 

- ท่อน Intro เสียงสูง 
BLACKPINK in your 
area  

- ท่อนแรปเสียต่ า  
เท่ ๆ 

- เสียงร้องหนา มีการ
ตวัดหางเสียงที่เป็น
เอกลักษณ์ชัดเจน 

- ท่อนร้องเสียงสูง 
หางเสียงมีเสียงลม 

- BLACKPINK in 
your area 
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หน่วยข้อมูลที่ 24 ได้เสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์กลุ่มของวง BLACKPINK ดังนี้ 
 

JENNIE - การแต่งกายมาในแนวสวยสง่า ดูเท่ และเซ็กซี่ มีการแต่งหน้าที่โดดเด่น แปลกใหม่ 
ดูโตเป็นผู้ใหญ่ สวมเครื่องประดับหลายชิ้น มีการแสดงออกสีหน้าที่จริงจัง มีท่าทางที่เข้มแข็ง ดูเท่ 
และมีเสน่ห์ ส่วนในด้านการร้องเพลงก็ได้แสดงความสามารถทั้งการร้องและแรป ด้วยน้ าเสียงที่
แข็งแรง มีการตวัดหางเสียงสูง 

 
LISA - การแต่งกายดูเท่ มีเสน่ห์ และเซ็กซี่ การแต่งหน้าท าผมมีความแปลกใหม่ สวมใส่

เครื่องประดับหลายชิ้น มีการแสดงออกสีหน้าที่ดูเท่ กวน ๆ และจริงจัง เน้นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ดู
เท่ ทะมัดทะแมง ในเพลงนี้มีการใช้เสียงสูงในประโยค BLACKPINK in your area ท่อน Intro ส่วน
ท่อนแรปยังคงใช้เสียงต่ า ที่มาพร้อมลีลาการแรปที่ดูเท่ และไหลลื่น 

 
JISOO – การแต่งกายแนวสวยหวาน และเท่ การแต่งหน้าดูเป็นผู้ใหญ่ มีการท าทรงผมที่

แปลกใหม่ สวมใส่เครื่องประดับหลายชิ้น การแสดงออกสีหน้าดูนิ่ง จริงจัง และเสียใจ ใน MV มีการ
ยิงธนูไฟใส่ตัวเองที่อ่อนแอ เน้นการเคลื่อนไหวที่สื่ออารมณ์ก าจัดความอ่อนแอ ส่วนเสียงร้องมีการใช้
เทคนิคการตวัดหางเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองชัดเจน 

 
ROSÉ – การแต่งกายดูน่ารัก เซ็กซี และเท่ มีการแต่งหน้าที่เข้มดูเป็นผู้ใหญ่ สวมใส่

เครื่องประดับหลายชิ้น การแสดงออกสีหน้าดูเศร้า ร้องไห้ และจริงจัง ใน MV มีการขับรถชนตัวเองที่
อ่อนแอ เน้นการเคลื่อนไหวที่สื่ออารมณ์ก าจัดความอ่อนแอ ส่วนในด้านการร้องเพลงได้เพ่ิมเทคนิค
หางเสียงลมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองชัดเจน 

 
BLACKPINK - การแต่งกายมีความหลากหลาย ดูเป็นผู้ใหญ่ รวมถึงการแต่งหน้าที่เข้มขึ้น 

เน้นช่วงดวกตาเป็นพิเศษ มีความแปลกใหม่ ซึ่งใน MV นี้มี 2 ชุดที่มาในธีมเดียวกันทั้งวง แต่ก็ยังคงมี
รายละเอียดที่แตกต่างกันตามเอกลักษณ์ของแต่ละคน นอกจากนี้สมาชิกแต่ละคนยังมีพัฒนาการใน
การร้องและแรปที่ชัดเจนในแนวทางของตนเองอีกด้วย ส่วนเนื้อเพลงมีการใช้ทั้งวิธภาษาและ 
อุปลักษณ์ และประโยค BLACKPINK in your area ได้กลับมาอีกครั้ง 
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17) หน่วยข้อมูลที่ 25 : #killthislove 💔 첫방 다들 보셨나요? 블링크랑 오랜만에 봐서 

너무 행복했어요 얼른 내일 또 보고싶다 언제나 고맙고 사랑해요❤️ 
 

 
 
ภาพที่ 4.26  ภาพตัวอย่างหน่วยข้อมูลที่ 25 
 

รูปภาพ #killthislove 💔 첫방 다들 보셨나요? 블링크랑 오랜만에 봐서 너무 행복했어요 

얼른 내일 또 보고싶다 언제나 고맙고 사랑해요 ❤️ เผยแพร่ผ่านช่องทาง Instagram ของ JISOO 
ชื่อ @sooyaaa__ เมื่อวันที่ 6 เมษายา 2019 

Like: 3,053,177 ครั้ง 
Comments: 36,831 ครั้ง  

 
ตารางท่ี 4.29  ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์จากหน่วยข้อมูลที่ 25 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่ 
มองเห็น
ได้จาก

ภายนอก 

การแต่ง
กาย 

- - ชุดจากใน MV สีแดง-ด า ลายแพทเทิร์น เสื้อครึ่งตัวด้านขวาเป็นตัวสั้น 
ด้านซ้ายเป็นทรงยาว กระโปรงสั้นแหวกสูงเห็นกางเกงสีด าด้านใน ตกแต่ง
ชุดด้วยสายคาดเบลท์ รวบผมตึง ใส่สร้อยคอ และต่างหูสีเงิน 

- - 

การแสดงสี
หน้า 

- - - หันหน้ามองกล้อง ยิ้มแบบไม่เห็นฟัน 
- เอียงหน้าหลับตาย้ิม 
- เชิดหน้าข้ึน เผยอปากเล็กน้อย 

- - 

การแสดง
ท่าทาง 

- - - ท่าถือปืนใหญ่จากท่าเต้นเพลง KILL THIS LOVE 
- เอียงตัวท ามือรูปมินิฮาร์ท 2 ข้าง 
- เอียงล าตัวไปด้านข้าง มือ 2 ข้างผสานกันไวเด้านหน้า 
- ยืดตัวตรง หันข้างเล็กน้อย 2 มือประสานกันวางไว้ช่วงท้องน้อย 
- โน้มตัวมาด้านหน้าเล็กน้อย เชิดหน้าข้ึน 2 มือประสานกันวางไว้ที่ต้นขา 

- - 
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ตารางท่ี 4.29  (ต่อ) 
 

อัตลักษณ์   
ส่วนประกอบ 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 

JENNIE LISA JISOO ROSÉ BLACKPINK 

อัต-
ลักษณ์ที่
สัมพันธ์
กับภาษา

ที่ใช้ 

ชื่อ - - - - - 

ระบบ
สรรพนาม 

- - - - - 

วิธภาษา - - BLINK - BLINK 

อุปลักษณ์ - - - - - 

วาทกรรม - - BLINK - BLINK 

 
หน่วยข้อมูลที่ 25 ได้น าเสนออัตลักษณ์ส่วนบุคคลของ JISOO ที่แต่งกายด้วยชุดจาก MV ที่

มีความแปลกใหม่ มีการแสดงออกสีหน้าที่ยิ้มแย้มในหลายแบบ ทั้งยิ้มไม่เห็นฟัน หลับตายิ้ม และยิ้ม
เผยอปาก การแสดงออกท่าทางด้วยท่าเต้นยิงปืนใหญ่จากเพลง KILL THIS LOVE และยังมีท่าอ่ืน ๆ 
อีกหลากหลาย เพ่ือให้ภาพถ่ายที่หลากหลายแก่แฟนคลับ 
 
 

4.2.2 การวิเคราะห์การเล่าเรื่องเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Debut) 
 

ช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Debut) มีการเล่าเรื่องผ่านช่องทางการสื่อสารของวง 
BLACKPINK และช่องทางการสื่อสารของสมาชิกวง BLACKPINK 9 ช่องทาง ได้แก่ (1) YouTube 
ของวง BLACKPINK, (2) YouTube ของ LISA, (3) Instagram ของวง BLACKPINK, (4) Instagram 
ของ JENNIE, (5) Instagram ของ LISA, (6) Instagram ของ JISOO, (7) Instagram ของ ROSÉ, (8) 
V LIVE, และ (9) V LIVE CH+  

สามารถแบ่งตามชนิดของข้อมูลได้ 5 ประเภท ได้แก่ (1) MV (Music Video), (2) การ
ฝึกซ้อม (Practice), (3) คลิปวีดีโอ (Video Clip), (4) ถ่ายทอดสด (LIVE), และ (5) รูปภาพ (Image)  

โดยเลือกศึกษาจากหน่วยข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูงสุดของแต่ละช่องทางการสื่อสารทั้ง 9 
ช่องทางการสื่อสาร และ MV ทั้งหมด 8 เพลง ซ่ึงมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.30  ตารางเปรียบเทียบการเล่าเรื่อง ช่วง Debut ชนิดข้อมูล MV (Music Video) 
 

 
การเล่าเรื่อง 

 
ส่วนประกอบ 

ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล MV (Music Video) 

BOOM 
BAYAH 

WHISTLE 
PLAYING 

WITH FIRE 
STAY 

AS IF IT'S 
YOUR LAST 

DDU-DU 
DDU-DU 

SOLO 
Kill This 

Love 

มุมมองการเล่า
เรื่อง 

BLACKPINK BLACKPINK BLACKPINK BLACKPINK BLACKPINK BLACKPINK JENNIE BLACKPINK 

ประเด็นส าคัญของ
เรื่อง 

MV เพลง
เปิดตัววง 
BLACKPINK 
มาในรูปแบบ
Single 
Album : 
SQUARE 
ONE 

MV เพลง
เปิดตัววง 
BLACKPINK 
มาในรูปแบบ
Single 
Album :  
SQUARE 
ONE 

MV เพลง 
Comeback 
มาใน
รูปแบบ 
Single 
Album :   
SQUARE 
TWO 

MV เพลง 
Comeback 
มาใน
รูปแบบ 
Single 
Album : 
SQUARE 
TWO 

MV เพลง 
Comeback 
มาในรูปแบบ 
Single Song 
:   AS IF IT'S 
YOUR LAST 

MV เพลง 
Comeback 
มาใน
รูปแบบ 
Mini 
Album :  
SQUARE 
UP 

MV เพลงโปร
เจค Solo 
ของ JENNIE 
มาในรูปแบบ 
Single Song 
: SOLO 

MV เพลง 
Comeback 
มาในรูปแบบ 
Mini 
Album :  
Kill This 
Love 

อารมณ์ของเรื่อง 

อารมณ์
สนุกสนาน 
ครึกครื้น 
เฮฮา ปาร์ต้ี 
เปิดด้วยท่อน 
BLACKPINK 
in your 
area ตาม
ด้วยท่อน
แรป
ภาษาอังกฤษ 
ก่อนจะ
เข้าเนื้อเพลง
ภาษาเกาหลี 

สร้างอารมณ์
ร่วมด้วย
ความลึกลับ 
เหนือ
ธรรมชาติ 
น่าค้นหา 
ข้ึนต้นด้วย 
Hey boy 
และตามด้วย
ท่อนแรป
ภาษาอังกฤษ 
ก่อนเข้าเนื้อ
เพลงภาษา
เกาหลี 

ให้ความรู้สึก
คึกคัก ท้า
ทาย กระตุ้น
อารมณ์รัก 
ด้วยการ
เปรียบเทียบ
ความรักกับ
ไฟ  

เพลงช้า 
อารมณ์เศร้า
หน่อย ฟัง
สบาย ๆ 
ตอนท้าย
เพลงจะการ
เปลี่ยน
อารมณ์ที่ให้
ความรู้สึก
สนุกสนาน
ข้ึนมา 

สดใส น่ารัก 
สนุกสนาน 
ร่าเริง  

สร้างอารมณ์
ร่วมด้วยการ
แสดงออกถึง
ผู้หญิงที่มี
ความ
แข็งแกร่ง 
มั่นใจใน
ตัวเอง ปลูก
สร้างพลัง
หญิง 

ให้ก าลังใจ
ตัวเอง อยู่
เป็นโสดอย่าง
เฉิดฉาย 

สร้างอารมณ์
ร่วมด้วยการ
ต่อสู้กับ
ตัวเองให้
เข้มแข็งข้ึน 
พร้อมต่อสู้
กับความรัก
ที่ไม่ดี 

เสียงและดนตรี
ประกอบ 

ดนตรีจังหวะ
หนักเบส
แน่น มีกลิ่น
อายของแนว
ดนตรี EDM 
มีท่อนแรป
หลายท่อน มี
การใช้
ภาษาอังกฤษ
ปนในท่อน
แรป และ
เนื้อเพลงติด
หูหลายท่อน
โดยเฉพาะ
ท่อน  

จังหวะกลาง 
ๆ ไม่ช้าไม่
เร็ว ใช้เสียง
ผิวปากเป็น
จุดเด่นของ
ดนตรี มี
เสียงเครื่อง
ดนตรี
ประกอบ
จังหวะที่
หนักแน่น
ชัดเจน เนื้อ
เพลงมีค า
ภาษาอังกฤษ
ปนอยู่ตลอด
เพลง 

ข้ึนต้นด้วย
เสียงเปียโน 
ดนตรี
สนุกสนาน 
เสียงจังหวะ
เพลงหนัก
แน่น ติดหู 
รวมถึงมี
ท่อนเนื้อร้อง
ที่เป็นลูกเล่น
ติดหูหลาย
ท่อน เช่น 
Look at 
me look 
at me 
now,  

เป็นเพลงที่มี
ท านองช้า 
ให้ความรู้สึก
เศร้าเศร้า 
ค่อย ๆ ไล่
จังหวะ
สนุกสนาน
ข้ึนเล็กน้อย
ในท่อนฮุก 
แล้วกลับมา
จังหวะเดิม
อีกครั้ง 
เนื้อหาเศร้า 
เช่น I just 
want you 
to stay,  

ดนตรี
สนุกสนาน 
ให้ความรู้สึก
สดใส ร่าเริง 
แต่ยังคง
ความหนัก
แน่นของ
จังหวะเพลง 
ดนตรีติดหู 
รวมถึงเนื้อ
ร้องติดหูใน
ท่อนฮุก อีก
ทั้งยังมีท่อน
แรปที่เป็น
ภาษาอังกฤษ
ล้วน  

เพลงมี
จังหวะที่
หนักแน่น
กว่าทุกเพลง
ที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะ
เสียงเบส 
ดนตรีมี
เอกลักษณ์ 
ติดหู มีความ
เป็น Hip 
Hop 
ค่อนข้างสูง 
เนื้อเพลงมี
ท่อนแรปที่
เร็วและดุดัน 
มีท่อนฮุกฮิต  

เริ่มต้นด้วย
จังหวะเพลง
ที่ไม่ช้าไม่เร็ว 
แต่โดดเด่น 
ติดหู ค่อย ๆ 
ไล่ระดับ
จังหวะเร็วขึ้น
และหนัก
แน่นข้ึน ท่อน
ฮุกมีดนตรี
และเนื้อเพลง
ที่ติดหู 
รวมถึงมีการ
เล่นค าใน
ท่อนฮุก คือ 
‘빛이 나는 

솔로’ ออก 

ดนตรีมีความ
หนักแน่น
มากที่สุด
ด้วยเสียงเบส
ที่หนัก ให้
ความรู้สึกฮึก
เหิม มีการ
เริ่มต้นเพลง
ด้วยเสียง
เครื่องเป่า
ทองเหลือง 
และแทรก
ระหว่างเพลง
เรื่อย ๆ เสียง
ร้องของ
สมาชิกแต่ละ
คน 
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ตารางท่ี 4.30  (ต่อ) 
 

 
การเล่าเรื่อง 

 
ส่วนประกอบ 

ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล MV (Music Video) 

BOOM 
BAYAH 

WHISTLE 
PLAYING 

WITH FIRE 
STAY 

AS IF IT'S 
YOUR LAST 

DDU-DU 
DDU-DU 

SOLO 
Kill This 

Love 

เสียงและดนตรี
ประกอบ 

BLACKPINK 
in your 
area เสียง
ร้องของ
สมาชิกมี
ความ
แตกต่างกัน
ชัดเจน ผู้ชม
สามารถ
แยกแยะและ
จดจ าได้ง่าย 

 My love is 
on fire, 
Now burn 
baby burn 
และ So 
don't play 
with me 
boy  

Stay with 
me และ 
This a 
letter 
from me 
to you 

มีเนื้อหา 
โรแมนติก  
ท าให้ผู้ชมใน
ระดับสากลที่
ไม่เข้าใจ
ภาษาเกาหลี
นั้นสามารถ
เข้าใจ
ความหมาย
บางส่วนของ
เพลงได้ และ
ประโยค 
BLACKPINK 
in your 
area ได้
กลับมาอีก
ครั้ง 

ฮิตติดหูที่
เป็นกระแส
นิยมไปทั่ว
โลก คือ Hit 
you with 
that DDU-
DU DDU-
DU du  

ออกเสียงว่า 
‘พีชี นานึน 
โซโล’ ซึ่งค า
แรกจะออก
เสียงคล้ายค า
ว่า ‘Bitch’ 

มีความเป็น
เอกลักษณ์
ชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน เนื้อ
เพลงมี
ภาษาอังกฤษ
ค่อนข้าง
เยอะ มีท่อน
แรปที่เป็น
ภาษาอังกฤษ
ล้วน และมี
ท่อนฮุกติดหู 
คือ Let's 
kill this 
love! 
รวมถึงท่า
เต้นที่โดด
เด่น จนเป็น
กระแส 

ภาพประกอบ 

เน้นสีสัน ใน
บรรยากาศที่
สนุกสนาน 
ประกอบกับ
ท่าเต้นที่ดูมี
พลัง แข็งแรง 
เข้ากับ
จังหวะเพลง 

น าเสนอ
สิ่งของต่าง ๆ 
ใน MV เป็น
สีชมพู 
ภายใน
บรรยากาศที่
ไม่สมจริง 
เช่น ใช้รถ
เป็นตู้ปลา 
นั่งอยู่บน
เปลือกผิว
โลก หรือการ
ลอยตัวอ่าน
หนังสือกลาง
อากาศ สร้าง
ความแปลก
ใหม่และ
ความ
น่าสนใจ
ให้กับผู้ชม  

เนื่องจาก
เป็นเพลงที่มี
การ
เปรียบเทียบ
ความรัก
เหมือนการ
เล่นกับไฟ 
ภาพภายใน 
MV จึงเน้นสี
โทนอุ่น และ
มีการถ่ายท า
ฉากหลังที่
จุดไฟข้ึนมา
จริง ๆ สร้าง
ความต่ืนตา
ต่ืนใจให้กับ
ผู้ชมอย่าง
มาก  

เป็น MV ที่
แฝงสัญญะ
มากมายใน
การเล่าเรื่อง 
โดยการใช้สี
โทนเย็น
แบบพาส
เทล เริ่ม
ด้วย
บรรยากาศ
เศร้า โดด
เด่ียว 
หาทางออก
ไม่เจอ แต่ใน
ตอนท้าย
เพลงได้
ปลดปล่อย
หรือปล่อย
วางแล้ว  

ใช้
ภาพประกอบ
เส้นสีสัน
สดใส การ
แต่งกายชุด
นักเรียน
มัธยมปลาย 
และชุดอื่นล า
รองที่ดูเป็น
วัยรุ่นสดใส มี
ท่าเต้นที่
แปลกใหม่
เป็น
เอกลักษณ์ 
ฉากหลังเน้น
สีชมพูและสี
เหลือง รวม
ถึงพร็อพประ
กอบฉากที่มี
ความสดใส
ตามอารมณ์
เพลง เช่น  

มีฉาก
ประกอบที่
สวยงาม มี
การลงทุน
กับฉาก
ค่อนข้างมาก 
เช่น ฉาก
ส าหรับท่อน
แรกที่ใช้
รถถังของ
จริงประดับ
ด้วยวัสดุ
คล้ายเพชร
แวววาว 
รวมถึงมีการ
ลงทุน
ส าหรับชุด
ของสมาชิก
แต่ละคนอีก
ด้วย  

ภาพประกอบ
ตอนเริ่มต้น 
MV จะให้
ความรู้สึก
เหงา โดด
เด่ียว ใช้ชีวิต
ตัวคนเดียว 
จนมาเฉลย
ในช่วงกลาง
เพลงว่าก่อน
หน้านี้ได้อก
หักมา และ
ตอนท้าย
เพลงได้
เปลี่ยนตัวเอง
ให้เข้มแข็งข้ึน 
พร้อมโสด
อย่างเฉิดฉาย 
ท่อนฮุกมา
พร้อมกับท่า
เต้นที่เต้น
ตามได้ง่าย  

ฉาก
ประกอบ
อลังการ มี
การจัดฉากที่
สมจริง เช่น 
ฉากระเบิด
หิน ก็เป็น
การระเบิด
จริง พร็อพ
ประกอบ
ฉากแฝงไป
ด้วยสัญญะ 
ส่วนชุด
เสื้อผ้าของ
สมาชิกแต่ละ
คนมีความ
โดดเด่น 
รวมถึงการ
แต่งหน้าที่
โดดเด่นมาก 
จนเกิด
กระแส  
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ตารางท่ี 4.30  (ต่อ) 
 

 
การเล่าเรื่อง 

 
ส่วนประกอบ 

ช่วง Pre-Debut ชนิดข้อมูล MV (Music Video) 

BOOM 
BAYAH 

WHISTLE 
PLAYING 

WITH FIRE 
STAY 

AS IF IT'S 
YOUR LAST 

DDU-DU 
DDU-DU 

SOLO 
Kill This 

Love 

ภาพประกอบ 

 อีกทั้งยังมีท่า
เต้นที่ชวน
เต้นตามอีก
ด้วย 

รวมถึงท่า
เต้น
ประกอบ
เพลงที่ฮิต
จนเกิดเป็น
กระแสใน
ขณะนั้น 

จึงได้แฝง
บรรยากาศ
สนุกสนาน
เข้ามา 

ตุ๊กตา, ขนม
สายไหม 

อีกทั้งยังมี
ท่าเต้นที่ฮิต
เป็นกระแส
ในระดับโลก
อีกด้วย 

จนเป็น
กระแสใน
ขณะนั้น 

แต่งหน้าตาม 
MV ท่าเต้นก็
เกิดเป็น
กระแสฮิตทั่ว
โลก  

ศิลปะในการ
น าเสนอ 

น าเสนอ
สมาชิกแต่ละ
คนได้อย่าง
น่าสนใจ 
เป็นที่น่า
จดจ า 

ใช้เทคนิคใน
การตัดต่อ
และมีการใส่
เอฟเฟค 
ประกอบ
ค่อนข้างมาก 
เช่น การ
โหนสลิง
ลอยตัวใน
อากาศ, การ
ถ่าย Green 
screen เพื่อ
ใส่เอฟฟค ดู
เป็นงานที่มี
การลงทุน
และมี
คุณภาพสูง 

น าเสนอ
เทคนิคการ
ถ่ายท าที่ท้า
ทาย แปลก
ใหม่ส าหรับ 
Girl Group 
ในวงการ  
K-POP มี
โปรดักชั่น 
ที่โดดเด่น 

ใช้สี
และสัญญะ
ต่าง ๆ ใน
การเล่าเรื่อง 
รวมถึงมีการ
ใช้เทคนิค
พิเศษ เช่น 
การโหนสลิง
ลอยตัวใน
อากาศ ท า
ให้ผู้ชมมีการ
ตีความ MV 
ใน
หลากหลาย
มุมมอง 

มีการใช้แสงสี
ที่ฉุดฉาด
อย่างลงตัว 
ให้ความรู้สึก
ต่ืนเต้น 
สนุกสนาน 
ไม่น่าเบื่อ 

ใช้เทคนิค
การถ่ายท า
ค่อนข้างมาก 
มีการลงทุน
กับงานโปร
ดักชั่นสูง ท า
ให้ MV มี
คุณภาพ จน
เป็นที่ถูกพูด
ถึงและชื่น
ชมในวง
กว้าง อีกทั้ง
ยังมีฉากที่
ใช้สัญญะใน
การเล่าเรื่อง 

มีการเรียบ
เรียงเนื้อเรื่อง
ที่เข้าใจง่าย 
สามารถ
เข้าใจเนื้อหา
ของเพลงได้
ค่อนข้าง
ชัดเจนจาก
การดู MV 
โดยไม่ต้อง
เข้าใจภาษา
เกาหลีเลย มี
การเปลี่ยน
ชุด
หลากหลาย
สไตล์ 

การเล่าเรื่อง
มีการ
ใช้สัญญะ
ตลอดเพลง 
ลงทุนกับโปร
ดักชั่น และ
เครื่องแต่ง
กายค่อนข้าง
สูง จนเป็น
ภาพจ าของ
ผู้ชมว่า MV 
มีคุณภาพสูง 

 
BOOMBAYAH ได้น าเสนอการเล่าเรื่อง MV เพลงเปิดตัว มาในดนตรีจังหวะเร็ว บีทหนัก 

สนุกสนาน ครึกครึ้น สายปาร์ตี้ มีกลิ่นอายดนตรีแนว EDM มีท่อนเปิดตัวด้วยประโยค BLACKPINK 
in your area มีเนื้อร้องที่เป็นลูกเล่นของเพลงหลายท่อน รวมทั้งมีท่อนติดหูหลายท่อน ทั้งในท่อน
ร้อง ท่อนแรป และท่อนฮุก ภาพของ MV มาในแนวเน้นสีสัน บรรยากาศสนุกสนาน และท่าเต้นมี
ความแข็งแรง ดูมีพลัง เข้ากับจังหวะเพลง ทั้งนี้ใน MV ได้น าเสนอสมาชิกแต่ละคนได้อย่างน่าสนใจ 
ให้ทุกคนมีความโดดเด่น เป็นที่น่าจดจ า 

 
WHISTLE ได้น าเสนอการเล่าเรื่อง MV เพลงเปิดตัวอีกเพลงที่มาในจังหวะกลาง ๆ ไม่ช้าไม่

เร็ว แตกต่างกับเพลง BOOMBAYAH แต่ยังคงมีกลิ่นอายของจังหวะดนตรีที่หนักแน่น มีเสียงผิวปาก
เป็นจุดเด่นของเพลง แทรกภาษาอังกฤษไว้ตลอดเพลง และมีท่อนฮุคที่ติดหู พร้อมท่าเต้นที่สามารถ
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เต้นตามแต่ง่าย แต่มีเอกลักษณ์ ภาพใน MV เป็นแนวแฟนตาซี เหนือธรรมชาติ ใช้เทคนิคพิเศษในการ
ถ่ายท าและตัดต่อค่อนข้างมาก จึงเป็น MV ที่มีคุณภาพสูง และผู้ชมสามารถคาดการณ์ได้ว่ามีการ
ลงทุนกบั MV ที่ค่อนข้างสูงส าหรับวงที่พ่ึงเปิดตัว 

 
PLAYING WITH FIRE ได้น าเสนอการเล่าเรื่องที่ให้ความรู้สึกท้าทายกับความรัก ที่ได้

เปรียบเทียบความรักว่าเหมือนการเล่นกับไฟ มาในดนตรีจังหวะหนักแน่น ติดหู สนุกสนาน มีท่อนร้อง
ที่เป็นลูกเล่นของเพลงหลายท่อน ภาพภายใน MV เป็นเป็นสีโทนอุ่น มีการจุดไฟจริงประกอบฉาก
หลายฉาก สร้างความตื่นเต้น ท้าทาย และแปลกใหม่ส าหรับ Girl Group ในวงการ K-POP อีกทั้งยังมีท่า
เต้นที่มีความพลิ้วไหล มีเอกลักษณ์ และฮิตในกลุ่มนักเต้นจนเป็นกระแสอยู่ในขณะนั้น 

 
STAY ได้น าเสนอการเล่าเรื่องในเพลงช้า ฟังสบาย ๆ แต่ยังคงมีจังหวะดนตรีที่หนักแน่น ที่

ให้อารมณ์เศร้า ค่อย ๆ ไล่จังหวะให้ความรู้สึกสนุกสนานขึ้นในตอนท้าย ภายใน MV แฝงไป
ด้วยสัญญะมากมายที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งความเศร้า จนกระทั้งการหลุดพ้นจากความเศร้า 
โดยการใช้สีและสัญญะต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ในการถ่ายท า  

 
AS IF IT'S YOUR LAST ได้น าเสนอการเล่าเรื่องใน MV ที่เป็นตัวแทนความ PINK มาใน 

จังหวะดนตรีสนุกสนาน ให้ความรู้สึกสดใส ร่าเริง แต่ยังคงความหนักแน่นของจังหวะเพลง ดนตรีติดหู 
รวมถึงเนื้อร้องติดหูในหลายท่อน โดยเฉพาะท่อนฮุกที่มีความแปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งเนื้อร้อง
และท่าเต้น ในส่วนของท่อนแรปมาในเนื้อเพลงภาษาอังกฤษล้วน มีเนื้อหาโรแมนติก ซึ่งท าให้ผู้ชมใน
ระดับสากลสามารถเข้าใจความหมายของเพลงบางส่วนได้ และในเพลงนี้ก็มีประโยค BLACKPINK in 
your area กลับมาอีกครั้ง ภาพใน MV เน้นสีสันสดใส เหมือนวัยรุ่นที่ก าลังอยู่ในช่วง In Love มีการ
ใช้แสงสีที่ฉุดฉาดได้อย่างลงตัว ให้ความรู้สึกตื่นเต้น สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ 

 
DDU-DU DDU-DU ได้น าเสนอการเล่าเรื่องหลังจากห่างหายจากการปปล่อยเพลงไป 1 ปี 

การกลับมาครั้งนี้จึงมีแฟนคลับรอคอยค่อนข้างมาก ซึ่งได้ท าการปล่อยเป็น Mini Album มีทั้งหมด 4 
เพลง โดยที่มีเพลง DDU-DU DDU-DU นี้เป็นเพลง Title และเพลง Forever Young เป็นเพลง 
Subtitle ที่ไม่มี MV แตใ่ช้ในการโปรโมต Mini Album นี้ด้วย 

การเล่าเรื่องใน MV เพลง DDU-DU DDU-DU มาในจังหวะบีทที่หนักแน่นกว่าทุกเพลงที่ผ่าน
มา โดยเฉพาะเสียงเบส ดนตรีมีเอกลักษณ์ ติดหู เพลงมีความเป็น Hip Hop ค่อนข้างสูง มีท่อนแรปที่
ทั้งเท่และดุดัน ท่อนฮุกติดหู พร้อมท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ เต้นตามได้ง่าย จนเป็นกระแสในกลุ่มนัก
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เต้นไปทั่วโลก ภาพใน MV มีความสวมงามอลังการ มีการลงทุนที่ค่อนข้างสูง ทั้งการแต่งกายและงาน
โปรดักชั่น MV จึงมีคุณภาพสูง เป็นที่ถูกพูดและชื่นชมถึงในวงกว้าง อีกท้ังยังมีการแฝงสัญญะไว้ในการ
เล่าเรื่องด้วย สร้างอารมณ์ร่วมด้วยการแสดงออกถึงผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่ง มั่นใจในตัวเอง ปลูก
สร้างพลังหญิง 

ส่วนเพลง Forever Young ก็มาในจังหวะสนุกสนาน มีท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ ที่ส าคัญได้มี
ประโยคติดหูประโยคใหม่ นั่นคือ BLACKPINK is the revolution ที่สามารถถช่วยเสริมจุดยืนและต่อ
ยอดกระแสของวงหลังจากปล่อย Mini Album นี้ออกไป 

 
SOLO ได้น าเสนอการเล่าเรื่อง MV เพลงเดี่ยวของสมาชิกวงที่มีการปล่อยเพลง Solo คน

แรกของวง นั่นคือ JENNIE ที่มาในชื่อเพลง SOLO เป็นเพลงให้ก าลังใจตัวเอง อยู่เป็นโสดอย่างเฉิด
ฉาย ดนตรีมีความโดดเด่น ติดหู ค่อย ๆ ไล่ระดับจังหวะจากช้าไปเร็ว และเพ่ิมความหนักแน่นของ
ดนตรีขึ้น ท่อนฮุกมีดนตรีและเนื้อเพลงที่ติดหู พร้อมท่าเต้นที่เต้นตามได้ง่ายเป็นเอกลักษณ์ ภาพใน 
MV มีการถ่ายท าที่ต่างประเทศ ให้อารมณ์ที่หลากหลาย มีการเรียบเรียงเนื้อเรื่องให้เข้าใจง่าย 
สามารถเข้าใจเนื้อหาของเพลงได้ค่อนข้างชัดเจนจากการดู MV โดยไม่ต้องเข้าใจภาษาเกาหลีเลย 

 
KILL THIS LOVE ได้น าเสนอการเล่าเรื่องหลังจากที่ฐานแฟนคลับและแฟนเพลงของวงได้

ขยายกว้างขึ้นในระดับสากล มาในรูปแบบ Mini Album มีทั้งหมด 5 เพลง โดยที่มีเพลง Kill This 
Love เป็นเพลง Title และเพลง Don’t know what to do เป็นเพลง Subtitle ที่ไม่มี MV แต่ใช้ใน
การโปรโมต Mini Album นี้ด้วย 

การเล่าเรื่องใน MV เพลง เพลง Kill This Love มาในจังหวะบีทที่หนักแน่นมากที่สุด ด้วย
เสียงเบส และเสียงเครื่องเป่าทองเหลือง เสียงร้องของสมาชิกแต่ละคนมีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น สัดส่วนเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษประมาณครึ่งเพลง ท่อนแรปที่ 2 เป็นภาษาอังกฤษล้วน 
มีท่อนฮุกที่ติดหู พร้อมท่าเต้นที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ จนเกิดเป็นกระแส ภาพใน MV มีการ
ใช้สัญญะสอดแทรกตลอดทั้งเพลง ชุดเสื้อผ้าและฉากอลังการ มีการลงทุนกับโปรดักชั่นที่สูง จนเกิด
เป็นภาพจ าของผู้ชมว่า MV ของวง BLACKPINK มีคุณภาพสูง 

ส่ วน เพลง Don’t know what to do มาในจั งหวะสนุกสนาน เป็น เพลงแรกของ 
BLACKPINK ที่ไม่มีท่อนแรปเลย แต่ยังคงกลิ่นอายของวงไว้ได้ด้วยดนตรีที่หนักแน่น และเสียงร้องที่
เป็นเอกลักษณ์ของสมาชิกวง อีกทั้งมีท่าเต้นที่แปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์ ช่วงส่งเสริมภาพลักษณ์ความ
โดดเด่นในเรื่องท่าเต้น และคุณภาพของดนตรีและเสียงร้องของวง หลังจากปล่อย Mini Album นี้
ออกไป 
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ตารางท่ี 4.31  ตารางเปรียบเทียบการเล่าเรื่อง ช่วง Debut ชนิดข้อมูล การฝึกซ้อม (Practice) 
 

การเล่าเรื่อง 
ส่วนประกอบ 

ช่วง Debut ชนิดข้อมูล การฝึกซ้อม (Practice) 

DDU-DU DDU-DU DANCE PRACTICE DANCE PRACTICE 

มุมมองการเล่าเรื่อง เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube ของวง BLACKPINK LISA 

ประเด็นส าคัญของเรื่อง 
เผยแพร่ท่าเต้นแบบชัด ๆ เต็มเพลง เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจใน
การเต้นได้ฝึกซ้อมตามได้ 

การซ้อมเต้นของ LISA  

อารมณ์ของเรื่อง 
สื่อให้เห็นถึงความจริงจัง ความต้ังใจของสมาชิกทุกคนในการ
ซ้อมเต้น 

ต่ืนเต้น สนุกสนาน 

เสียงและดนตรี
ประกอบ 

เพลง DDU-DU DDU-DU เพลง I Like It ของ Cardi B, Bad Bunny & J Balvin 

ภาพประกอบ 
วีดีโอการฝึกซ้อมเต้นของสมาชิกวง BLACKPINK ภายในห้อง
ซ้อม ด้วยการแต่งกายที่คล้ายกันทั้ง 4 คน คือกงเกงขาวยาว 
เสื้อครอปเอวลอย 

เป็นภาพวีดีโอการซ้อมเต้นของ LISA ในห้องซ้อม ร่วมกับทีม
แดนเซอร์ CRAZY เพื่อเปิดตัวสถาบันสอนเต้น X ACADEMY 
ซึ่งสถาบันอยู่ภายใต้การดูแลของค่าย 

ศิลปะในการน าเสนอ 
มุมกล้องมีการเคลื่อนไหวไม่มากหรือน้อยไป ท าให้ดูลงตัวและ
ไม่น่าเบื่อ 

มีการเปลี่ยนมุมกล้อง ซ่อนทีมแดนเซอร์ไว้ค่อยออกมาครึ่ง
เพลงหลัง สร้างความต่ืนตาต่ืนใจให้กับผู้ชม 

 
DDU-DU DDU-DU DANCE PRACTICE ได้น าเสนอการเล่าเรื่องการซ้อมเต้นเพลง DDU-

DU DDU-DU แบบเห็นสมาชิกทุกคนในทุกท่าเต้นตลอดเพลง ส าหรับผู้ที่ต้องการแกะท่าเต้นไป
ฝึกซ้อมเต้น Cover ในมุมกล้องที่มีการเคลื่อนไหว ท าให้ไม่น่าเบื่อ ซึ่งในคลิปนี้สื่อให้เห็นถึงความ
จริงจัง ความตั้งใจของทุกคนในการซ้อมเต้น 

 
DANCE PRACTICE ที่ LISA ได้น าเสนอการเล่าเรื่องการซ้อมเต้นของตนเองร่วมกับทีม 

แดนเซอร์ CRAZY เพ่ือเปิดตัวสถาบันสอนเต้น X ACADEMY ซึ่งสถาบันอยู่ภายใต้การดูแลของค่าย 
โดยท าให้เห็นได้ว่า LISA ได้มีส่วนร่วมในการโปรโมตธุรกิจภายใต้ค่ายต้นสังกัดถึง 3 ธุรกิจ คือ 
NONAGON, MOONSHOT และ X ACADEMY เนื่องจาก LISA มีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับแบรนด์ 
และมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคแบรนด์นั้น ๆ 
 
 
 
 
 



169 

 

 

ตารางท่ี 4.32  ตารางเปรียบเทียบการเล่าเรื่อง ช่วง Debut ชนิดข้อมูล คลิปวีดีโอ (Video Clip) 
 

การเล่าเรื่อง 
 
ส่วนประกอบ 

ช่วง Debut ชนิดข้อมูล คลิปวีดีโอ (Video Clip) 

>onourway 
osakaaaaa 

is my name LILI's FILM #1 #KILLTHISLOVE #EP 

มุมมองการเล่าเรื่อง ROSÉ JENNIE LISA BLACKPINK 

ประเด็นส าคัญของเรื่อง 

แบ่งปัน Moments ของ
ตัวเองและ LISA ระหว่าง
การเดินทางไปท างานที่
ประเทศญี่ปุ่น 

Teaser โปรโมตเพลง SOLO แบ่งปัน Moments หลัง
เวลางานที่ประเทศญี่ปุ่นของ
ตัวเอง และ JISOO 

Teaser โปรโมตเพลง KILL 
THIS LOVE 

อารมณ์ของเรื่อง น่ารัก สดใส มีความสุข ต่ืนเต้น ชวนติดตาม สนุกสนาน มีความสุข น่ารัก ฮึกเหิม ต่ืนเต้น 

เสียงและดนตรี
ประกอบ 

เสียงบรรยากาศ จาก
สภาพแวดล้อมจริง 

เสียงพูดชื่อตัวเองของ 
JENNIE พร้อมกับสะกดชื่อ 
และกระซิบชื่อตอนท้ายคลิป 

เพลง See U Later ของวง 
BLACKPINK 

เสียงดนตรีจากเครื่องเป่า
ทองเหลือง และมีท่อนร้อง 
Let's kill this love! 

ภาพประกอบ 

ภาพวีดีโอระหว่างทางเดินไป
ข้ึนเครื่องบิน ที่ LISA วิ่งเข้า
มาแกล้งแล้วกอด ROSÉ 
จากนั้นก็กอดคอวิ่งไปด้วยกัน  

JENNIE ในอิริยาบถที่นอน
อยู่ เป็นภาพวีดีโอ Close-up 
ใบหน้า JENNIE ในหลายมุม
กล้อง ตัดมาที่ Close-up 
มือเขียนชื่อ JENNIE 

ภาพวีดีโอวันพักผ่อนของ 
JISOO ที่เที่ยวเล่นในญี่ปุ่น
กับ LISA อย่างสนิทสนม 
และสนุกสนาน 

ภาพตัวอย่างจาก MV ที่ท า
ให้เห็นความอลังการของฉาก 
เช่น ฉากระเบิดหิน และการ
แต่งกายที่หลากหลาย 

ศิลปะในการน าเสนอ 

เป็นภาพวีดีโอที่ถ่ายจาก
กิริยาบถที่เป็นธรรมชาติ ท า
ให้เห็นถึงความสนิทสนมกัน
ของสมาชิก 

การใช้สีชมพูละมุน กับภาพที่
ก าลังนอน ประกอบกับเสียง
ที่เหมือนพึ่งต่ืนนอน ท าให้
ทุกอย่างดูลงตัว 

มีการตัดต่อภาพวีดีโอจาก
หลาย ๆ วีดีโอ ท าให้เห็น
ภาพที่หลากหลาย 

ตัดต่อตัวอย่างภาพและเสียง
จาก MV เพลง ซึ่งท าให้คาด
เดาภาพรวมของอารมณ์
เพลงได้ และสร้างความ
ต่ืนเต้นให้กับแฟนคลับที่รอ 
MV เต็ม 

 
>onourwayosakaaaaa ที่ ROSÉ ได้น าเสนอการเล่าเรื่องความสนิทสนมของตนเองและ 

LISA ในระหว่างการเดินทางไปท างานที่ประเทศญี่ปุ่น จากบรรยากาศและสภาพแวดล้อมจริง ท าให้
เห็นถึงกิริยาบถที่เป็นธรรมชาติของทั้งคู่ ที่สกินชิพกันอย่างน่ารัก เล่นกันอย่างสนุกสนาน สดใส ร่าเริง 

 
is my name ที่ JENNIE ได้น าเสนอการเล่าเรื่อง ผ่าน Teaser โปรโมตเพลง SOLO ของ

ตัวเอง เพื่อสร้างอารมณ์ตื่นเต้น ชวนติดตาม ให้กับผู้ที่รอผลงานเพลงเดี่ยวของ JENNIE โดยการพูดชื่อ
ตัวเอง พร้อมสะกดชื่อ และกระซิบชื่อในตอนท้าย ซึ่งท าให้คาดเดาได้ยากว่าเพลงที่จะปล่อยออกมา
นั้นจะเป็นเพลงแนวไหน 

 
LILI's FILM #1 ที่ LISA ได้น าเสนอการเล่าเรื่อง JISOO in Japan ผ่านช่องทาง YouTube 

ของตนเอง ชื่อช่อง LILI's FILM เป็นการแบ่งปัน Moments หลังเวลางานที่ประเทศญี่ปุ่นของตัวเอง 
และ JISOO ที่ถ่ายทอดอารมณส์นุกสนาน มีความสุข น่ารัก เที่ยวเล่นกันอย่างสนิทสนม ผ่านกิริยาบถ
ต่าง ๆ ที่ดูเป็นธรรมชาติ 
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#KILLTHISLOVE #EP ได้น าเสนอการเล่าเรื่อง Teaser โปรโมตเพลง KILL THIS LOVE 
มาในอารมณ์ฮึกเหิม ตื่นเต้น จากเสียงเครื่องเป่าทองเหลือง และมีท่อนร้องประสานเสียง Let's kill 
this love! เพียงท่อนเดียว รวมถึงภาพที่ปล่อยออกมาใน Teaser นี้ ยังท าให้เห็นถึงความอลังการของ
ฉากและโปรดักชั่น ซึ่งท าให้ผู้ชมคาดหวังและรอคอยที่จะชม MV ตัวเต็มเป็นอย่างมาก 
ตารางท่ี 4.33  ตารางเปรียบเทียบการเล่าเรื่อง ช่วง Debut ชนิดข้อมูล ถ่ายทอดสด (LIVE) 
 

การเล่าเรื่อง 
ส่วนประกอบ 

ช่วง Debut ชนิดข้อมูล ถ่ายทอดสด (LIVE) 

배고파 ㅜㅜ KILL THIS LOVE COUNTDOWN LIVE 

มุมมองการเล่าเรื่อง JISOO BLACKPINK 

ประเด็นส าคัญของเรื่อง 
พูดคุย ทักทายกับแฟนคลับ ระหว่างกินรามยอนในมื้อดึก Countdown การปล่อย MV จาก Comeback Mini Album KILL 

THIS LOVE 

อารมณ์ของเรื่อง 
สบาย ๆ เป็นกันเอง เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้แฟนคลับฟัง 
รวมถึงตอบค าถามที่แฟนคลับถามผ่าน Comment 

ต่ืนเต้น เฝ้ารอ สนุกสนาน 

เสียงและดนตรี
ประกอบ 

เสียงบรรยากาศจริงของที่พัก และเสียงพูด JISOO ที่บอก
เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้กับแฟนคลับฟัง รวมถึงยังมีการพูด
ถึงสมาชิกคนอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวให้แฟนคลับ
ทราบ โดยมีหลายน้ าเสียงตามอารมณ์ของเรื่องที่เล่า อีก
ทั้งยังมีการร้องเพลงให้แฟนคลับฟังด้วย 

ตัวอย่างดนตรีและเสียงร้องจากเพลง KILL THIS LOVE และ
เสียงพูดคุยกันของสมาชิกวง BLACKPINK ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราว
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการ Comeback ครั้งนี้ ในบรรยากาศที่สนุกสนาน
เป็นกันเอง 

ภาพประกอบ 

วีดีโอ JISOO นั่งพื้นกินราเมงหน้าโซฟา และทักทายกับ
แฟนคลับ 

ภาพการนั่งคุยกันภายใต้การจ าลองบรรยากาศพิพิธภัณฑ์ MV เพลง 
KILL THIS LOVE เช่น การวางรูปปั้นแบบใน MV ประกอบฉาก 
รวมถึงรูปถ่ายฉากต่าง ๆ จาก MV อีกทั้งยังมีคลิปเบื้องหลังการถ่าย
ท า MV แทรกระหว่าง LIVE ด้วย แสดงให้เห็นว่าสมาชิกทุกคนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทั้งในกระบวนการคิดและการถ่าย
ท า 

ศิลปะในการน าเสนอ 

เล่าเรื่องพร้อมไปกับการรับประทานรามยอน ซึ่งท าให้
บรรยากาศดูสบาย ๆ ให้ความรู้สึกใกล้ชิด และเป็นกันเอง
กับผู้ชม 

เป็นการเริ่มพูดคุยกันของสมาชิก เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ใน
บริบทที่สนุกสนานเหมือนกลุ่มเพื่อนสาวนั่งคุยกัน ความยาว 1 ชม. 
3 นาที 11 วินาที และมีการเปิดเผยวีดีโอเบื้องหลังการถ่ายท า MV 
ในช่วงนาทีที่ 19-22 หลังจากนั้นตัดภาพกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับ MV 
เพลงใหม่นี้ต่อ ก่อนจะนับถอยหลังร่วมกัน เพื่อรับชม MV เพลงใหม่
ในเวลา 0.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2562 ตามเวลาประเทศ
เกาหลีใต้พร้อมกันทั่วโลก 

 

 

배고파 ㅜㅜ ที่ JISOO ได้น าเสนอการเล่าเรื่องผ่านการ Live ในบรรยากาศสบายๆ เป็น
กันเอง เพ่ือพูดคุยทักทายกับแฟนคลับระหว่างกินรามยอนในมื้อดึก โดยได้เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของ
ตนเองและสมาชิกของวงให้แฟนคลับฟัง ตอบค าถามท่ีแฟนคลับถามผ่าน Live Chat และได้ร้องเพลง
ตามค าขอของแฟนคลับที่ขอเข้ามาให้แฟนคลับฟัง ซึ่งสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นการลด
ช่องว่างระหว่างศิลปินกับแฟนคลับได้ ท าให้แฟนคลับประทับใจ และรู้ถึงความใส่ใจเป็นพิเศษที่ศิลปิน
มอบให้แฟนคลับที่เป็นสมาชิกช่อง Plus 
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KILL THIS LOVE COUNTDOWN LIVE ได้น าเสนอการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัว 
Comeback ผ่านการ Live และ Countdown การปล่อย MV ร่วมกับแฟนคลับ ท่ามกลางบรรยากาศ
ตื่นเต้น เฝ้ารอ สนุกสนาน ทั้งศิลปินและแฟนคลับ โดยที่สมาชิกวง BLACKPINK นั่งพูดคุยกันแบบ
สบาย ๆ เพ่ือเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้กับผู้ที่รับชม Live รวมถึงมีการเปิดเผยวีดีโอเบื้องหลังการถ่ายท า 
MV ให้กับผู้ที่ชม Live นี้ด้วย ท าให้ผู้ที่รับชมอยู่รู้สึกได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ Comeback ครั้งนี้ไป
พร้อมกับศิลปิน 

 

ตารางท่ี 4.34  ตารางเปรียบเทียบการเล่าเรื่อง ช่วง Debut ชนิดข้อมูล รูปภาพ (Image) 
 

 

#killthislove 💔 ที่ JISOO ได้น าเสนอการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายเดี่ยวของตนเอง จากชุด
ที่ขึ้นแสดงโปรโมต ซึ่งเป็นชุดที่อยู่ใน MV ด้วยท่าทางที่สดใส ใบหน้ายิ้มแย้ม เพ่ือเผยแพร่ภาพถ่าย
ส่วนตัวหลายภาพ หลายท่าทาง หลังจากขึ้นแสดงให้กับผู้ติดตาม ซึ่งเป็นการสื่อสารกับแฟนคลับได้
อย่างน่ารัก 

 
 

4.3 รายงานผลการวิจัย 

 
4.3.1 รายงานผลการวิจัยอัตลักษณ์ 

 
อัตลักษณ์ของวง BLACKPINK ประกอบไปด้วย อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) 

ของสมาชิกทั้ ง 4 คน และอัตลักษณ์กลุ่ม (Collective Identity) ของวง BLACKPINK โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

การเล่าเรื่อง 
ส่วนประกอบ 

ช่วง Debut ชนิดข้อมูล รูปภาพ (Image) 

#killthislove 💔 

มุมมองการเล่าเรื่อง JISOO 

ประเด็นส าคัญของเรื่อง เผยแพร่ภาพถ่ายส่วนตัวหลังจากข้ึนแสดงให้กับผู้ติดตาม 

อารมณ์ของเรื่อง ทักทายแฟนคลับอย่างน่ารัก 

เสียงและดนตรี
ประกอบ 

- 

ภาพประกอบ ภาพถ่ายเด่ียวของ JISOO จากชุดที่ข้ึนแสดง ซึ่งเป็นชุดที่อยู่ใน MV ด้วยท่าทางที่สดใส ใบหน้ายิ้มแย้ม 

ศิลปะในการน าเสนอ น าเสนอภาพถ่ายหลายภาพ หลายท่าทาง จากชุดและมุมเดิม เพื่อให้เห็นความแตกต่าง 
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4.3.1.1 อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) 
 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคลของสมาชิกวง BLACKPINK ทั้ง 4 คน มีความแตกต่างกัน ทั้ง
บุคลิกภาพ อุปนิสัย ทัศนคติ รวมถึงอากัปกิริยาต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) JENNIE เป็นตัวแทนของค าว่า BLACK มีคาแรคเตอร์ที่เป็นสาว Fierce มักแต่ง
กายแนวเซ็กซี่ แต่งหน้าเน้นดวงตาที่คมเฉี่ยว สวมเครื่องประดับชิ้นใหญ่ มีความสามารถท้ังในด้านการ
แรปจังหวะเร็วที่โดดเด่น และด้านการร้องเพลงที่มีเนื้อเสียงแข็งแรงเป็นเอกลักษณ์ จึงมักได้ร้องเปิด
ท่อนแรกของเพลงที่ต้องการสร้างพลัง รวมถึงท่อน Verse และท่อน Chorus ด้วย นอกจากนี้ยังเป็น
สมาชิกคนแรกของวงที่มีผลงานเพลงเดี่ยวออกมาในชื่อเพลง SOLO ที่ช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น แต่ในอีกด้าน JENNIE ก็ยังมีความ PINK ในตัว เนื่องจากหลังเวทีจะเป็นคนที่มีบุคลิกน่ารัก  
ร่าเริง สดใส เป็นคนที่ตกใจง่าย และมีอาการเมารถ เมาเรือ มักแต่งหน้าบางเบา มีรูปหน้าที่เล็ก คาง
สั้น ดูน่ารัก ท าสีผมโทนสีน้ าตาลอยู่เสมอ 

2) LISA เป็นตัวแทนของค าว่า BLACK มีคาแรคเตอร์ที่ Swag มีความเท่อยู่ในตัว
ตลอดเวลา ปรากฏตัวพร้อมผมหน้าม้าอยู่เสมอ เปลี่ยนสีผมหลากหลายเฉดสี มีดวงตาที่กลมโต ริม
ฝีปากใหญ่ ดูเป็นเอกลักษณ์ มักสวมใส่ชุดเสื้อผ้าที่มีความแปลกใหม่ส่งเสริมความเท่ สวม
เครื่องประดับหลายชิ้นอยู่เสมอ มีความสามารถในด้านการเต้นที่โดดเด่น จัดระเบียบร่างกายได้อย่างดี 
ท าให้ทุกครั้งที่เต้นดูเป็นธรรมชาติ และมักได้ร้องท่อนแรปของเพลง เนื่องจากมีความสามารถในด้าน
การแรปจังหวะที่ไหลลื่นด้วยเสียงโทนต่ า แต่มีเนื้อเสียงที่เล็กบางในท่อนร้องธรรมดา อีกทั้งยังมี
น้ าเสียงที่มีความขี้เล่นเป็นเอกลักษณ์ จึงมักได้ร้องท่อนที่เป็นลูกเล่นของเพลง เพ่ือสร้างสีสันให้กับ
เพลงอยู่เสมอ หลังเวทีจะเป็นคนที่มีบุคลิกสนุกสนาน สดใส ร่าเริง สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้าง
อยู่เสมอ และเป็นคนที่กลัวเข็มมาก จึงมีความ PINK อยู่ในตัวด้วยเช่นกัน 

3) JISOO เป็นตัวแทนของค าว่า PINK มีคาแรคเตอร์ที่เรียบร้อย อ่อนหวาน น่ารัก 
ด้วยใบหน้าที่สวย หวาน โดดเด่น รูปหน้าทรงไข่ เปลี่ยนสีผมในโทนสีน้ าตาลไล่ไปถึงสีแดง มักจะแต่ง
กายและแต่งหน้าในโทนสาวหวานอยู่เสมอ สวมใส่เครื่องประดับหลายชิ้นอยู่เป็นประจ า มักได้ร้อง
เพลงในท่อน Pre Chorus และท่อนที่ต่อจากท่อนแรป ด้วยเนื้อเสียงที่หนา มีน้ าเสียงหวานที่ตัด
อารมณ์กับท่อนแรปได้ดี แต่ทั้งนี้ JISOO ก็มีความ BLACK แฝงอยู่ในตัวด้วยเช่นกัน จากใบหน้าที่
สวยงามโดดเด่นนี้ บางครั้งก็ถูกวางคาแรคเตอร์ให้เซ็กซี่แบบหวานซ่อนเปรี้ยว และบุคลิกหลังจากเวที
จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี เป็นคนเข้มแข็ง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่
สนุกสนาน ชอบแกล้งผู้อ่ืน และใช้วิธภาษาท่ีคิดค้นขึ้นเองในชีวิตประจ าวันอยู่เสมอ 
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4) ROSÉ เป็นตัวแทนของค าว่า PINK มีคาแรคเตอร์ที่อรชรอ้อนแอ้น น่ารัก แต่แอบ
ซ่อนความ BLACK ไว้อยู่เสมอ มีรูปหน้าที่เรียวยาว คางแหลม มักเปลี่ยนสีผมในโทนสีทองไล่ไปถึงสี
แดงอยู่เสมอ มักแต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าที่น่ารักแบบสาวหวาน เน้นใส่สั้นโชว์ช่วงขาที่แอบซ่อนความ
เซ็กซี่ไว้ ROSÉ มีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์มาก ด้วยโทนเสียงที่สูง มีน้ าเสียงที่ใส จึงมักได้ร้องท่อน 
Bridge และท่อน Pre Chorus อยู่เสมอ อีกทั้งยังมีความสามารถพิเศษในการเล่นกีตาร์อีกด้วย ส่วน
บุคลิกหลังจากเวทีนั้น ROSÉ จะเป็นคนที่ช่างพูดช่างคุย ร่าเริง สดใส สนุกสนาน มีอารมณ์ร่วมขณะ
รับฟังหรือพูดคุยกับผู้อื่น มักจะได้เป็นตัวแทนของวงเวลาใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับแฟนคลับอยู่เสมอ 
และเป็นคนทีช่ื่นชอบการกินมาก แต่ก็ยังมีรูปร่างที่ผอมบางอรชรอ้อนแอ้น 
 

4.3.1.2 อัตลักษณ์กลุ่ม (Collective Identity)  
 

BLACKPINK เป็นศิลปิน Girl Group ในวงการ K-POP ที่มาในแนว Girl Crush มีทั้ง
ความ BLACK และความ PINK อยู่ในตัว เกิดจากการที่สมาชิกที่มีความแตกต่างกันมารวมตัวกันได้
อย่างลงตัว ทุกคนมีความ Unique ทั้งในด้านความสามารถ และด้านบุคลิกภาพที่โดดเด่นในแนวทาง
ของตนเอง ท าให้ผู้ชมสามารถแยกแยะ และจดจ าได้ง่าย ทุกการแสดงของวง BLACKPINK จะมี 
Charisma ที่น่าหลงไหล มีเสน่ห์ ชวนมองอยู่เสมอ อีกทั้งผลงานเพลงก็ขึ้นชื่อในเรื่องคุณภาพ ทั้ง
ดนตรี เสียงร้อง และ MV มักเน้นการสื่อสารที่เกี่ยวกับเรื่องพลังหญิง (Empowerment of Women) 
เป็นวงที่กล้าน าเสนอในสิ่งที่แปลกใหม่ มักเป็นผู้น าเทรนด์อยู่เสมอ ทั้งแนวเพลง ท่าเต้น แฟชั่นการ
แต่งกาย รวมถึงการแต่งหน้าด้วย 

 
 
4.3.2 รายงานผลการวิจัยการเล่าเรื่อง 

 
การเล่าเรื่องของวง BLACKPINK เริ่มตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Pre-Debut) 

ผ่านช่องทาง YouTube ของค่าย YG ENTERTAINMENT ทั้งหมด 6 ครั้ง แบ่งตามชนิดของข้อมูลได้ 
3 ประเภท คือ MV, การฝึกซ้อม, และโฆษณา หลังจากค่ายต้นสังกัดได้ประกาศวันเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการ (Debut) ของวง BLACKPINK ก็ได้เริ่มท าการเล่าเรื่องผ่านช่องทางการสื่อสารของวง 
BLACKPINK เอง ได้แก่ YouTube และ Instagram แบ่งตามชนิดของข้อมูลได้ 2 ประเภท คือ  
การฝึกซ้อม, และรูปภาพ 
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ช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Debut) มีการเล่าเรื่องผ่านช่องทางการสื่อสารของวง 
BLACKPINK และช่องทางการสื่อสารของสมาชิกวง BLACKPINK 9 ช่องทาง ได้แก่ (1) YouTube 
ของวง BLACKPINK, (2) YouTube ของ LISA, (3) Instagram ของวง BLACKPINK, (4) Instagram 
ของ JENNIE, (5) Instagram ของ LISA, (6) Instagram ของ JISOO, (7) Instagram ของ ROSÉ,  
(8) V LIVE, และ (9) V LIVE CH+ แบ่งตามชนิดของข้อมูลได้ 5 ประเภท คือ MV, การฝึกซ้อม, คลิป
วีดีโอ, ถ่ายทอดสด, และรูปภาพ  

โดยที่ผู้วิจัยจะท าการรายงานผลการเล่าเรื่องใน 3 ด้าน จากวิธีการประเมินผลการเล่าเรื่อง
แบบรูบิกส์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
4.3.2.1 ด้านเนื้อหา 

 
ด้านเนื้อหา มีมุมมองการเล่าเรื่องจาก 3 มุมมอง ได้แก่ (1) จากค่ายต้นสังกัดในช่วง

ก่อนเปิดตัววง ที่บอกเล่าถึงประเด็นความสามารถของสมาชิก พร้อมทิ้งปริศนาต่าง ๆ ให้ผู้ชมได้คาด
เดาและค้นหาค าตอบ, (2) จากวง BLACKPINK บอกเล่าผ่านผลงานที่มักจะมีใจความส าคัญเกี่ยวกับ
ความแข็งแกร่งของผู้หญิง เช่น วีดีโอเพลงที่มีการแฝงสัญญะต่าง ๆ ที่ชวนให้ผู้ชมได้คิดตาม , และ (3) 
จากสมาชิกวง BLACKPINK  ที่จะบอกเล่าเรื่องส่วนตัวของตนเองหรือของเพ่ือนร่วมวง ซึ่ งเป็นการ
เปิดเผยตัวตนอีกด้าน เพ่ือลดช่องว่างระหว่างศิลปินกับกลุ่มแฟนคลับ อีกทั้งยังมักจะเฉลยหรือคลาย
ข้อสงสัยที่ค่ายต้นสังกัดและวง BLACKPINK ได้ทิ้งปริศนาไว้ 
 

4.3.2.2 ด้านเทคนิคการน าเสนอ 
 

ด้านเทคนิคการน าเสนอ จาก 3 องค์ประกอบการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล ได้แก่ (1) เสียง
และดนตรีประกอบมีคุณภาพ สามารถเร้าอารมณ์ได้ดี มีการใช้น้ าเสียงที่เหมาะสม หนัก-เบา สูง-ต่ า 
รวมถึงมีลูกเล่น เป็นเอกลักษณ์ ติดหู, (2) ภาพประกอบ เลือกใช้สัญญะที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 
สื่อความหมายได้ มีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ เป็นที่น่าจดจ า น าเสนอตัวละครได้น่ าสนใจทุกคน 
แบ่งสัดส่วนอย่างลงตัว อีกท้ังยังมีการแสดงที่เป็นมืออาชีพ ทั้งการแสดงสีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหว
ในอิริยาบถต่าง ๆ, และ (3) ศิลปะในการน าเสนอ มีการด าเนินเรื่องที่ไม่น่าเบื่อจากเทคนิคการถ่ายท า
และการตัดต่อที่ใช้ทุนสูง มีความยาวเหมาะสม น าเสนอรายละเอียดได้ครบถ้วน ทั้งเนื้อหาและ
องค์ประกอบต่าง ๆ เห็นภาพชัดเจน มีการใช้อุปมาเปรียบเทียบ เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวที่ชวนให้คิด
มากกว่าการบอกเล่าตรง ๆ อีกทั้งยังมีการใช้ # (Hashtag) เพ่ือให้ง่ายต่อการติดตามหรือค้นหา 
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4.3.2.3 ด้านความคิดสร้างสรรค์และการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก 
 

ด้านความคิดสร้างสรรค์และการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก ได้มีการก าหนดอารมณ์ของ
เรื่องที่ชัดเจน ชวนคล้อยตาม อีกทั้งยังมีความเชื่อมต่อกัน ชวนให้ผู้รับสารสงสัยอยู่ตลอด นอกจากนี้
ศิลปะในการน าเสนอก็มีส่วนช่วยในการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับสารได้ด้วยเช่นกัน 

 
 

4.3.3 รายงานผลการวิจัยกระแสนิยม 
 

กระแสนิยมของวง BLACKPINK เริ่มจากการเผยแพร่ผลงานของสมาชิกวงผ่านผลงานรุ่นพ่ีใน
สังกัดค่ายตั้งแต่ช่วง Pre-Debut เพ่ือเป็นการบ่มเพาะกระแส ก่อนที่จะท าการ Debut ภายใต้ชื่อวง 
BLACKPINK ซึ่งแค่ชื่อวงก็แสดงให้เห็นว่ามีทั้งค าว่า BLACK และ PINK ที่ให้ความรู้สึกแตกต่างกันสุด
ขั้ว ท าให้สามารถแสดงอัตลักษณ์ออกมาได้แบบกว้าง ทั้งอัตลักษณ์ความเป็น BLACK และอัตลักษณ์
ความเป็น PINK ประกอบกับคุณภาพของผลงานที่มีความโดดเด่น ชัดเจนในแนวทางของตนเอง ทั้งนี้
กระแสนิยมของวง BLACKPINK นั้นค่อย ๆ เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จนกระท้ังมาถึงช่วงการ Comeback Mini 
Album SQUARE UP ที่เกิดกระแสนิยมเพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดด จากยอด Engagement ที่เพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วในทุกช่องทางการสื่อสารของวง BLACKPINK 

โดยสามารถสรุปช่วงกระแสนิยมของวง BLACKPINK ได้เป็น 5 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงบ่มเพราะ
กระแส คือ ช่วงก่อนที่จะ Debut โดยการบ่มเพราะกระแสผ่านผลงานของศิลปินรุ่นพ่ีในค่ายต้นสังกัด 
และจากการเผยแพร่คลิปการฝึกซ้อมที่แสดงให้เห็นความสามารถที่โดดเด่น, (2) ช่วงสร้างกระแส คือ 
ช่วงปี 2016 หลังจากท่ีได้ Debut กับผลงานเพลงที่มีความแตกต่างกัน 2 เพลง และการ Comeback 
ภายในปีเดียวกันอีก 2 เพลง ที่ให้ความรู้สึกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้ทุกเพลงก็ยังคงอยู่ในขอบข่าย  
อัตลักษณ์ของวง BLACKPINK, (3) ช่วงรักษากระแส คือ ช่วงปี 2017 มีการ Comeback 1 เพลง  
ที่เว้นระยะห่างจากครั้ งก่อนเกือบ 1 ปี, (4) ช่วงขยายฐานแฟนคลับ คือ ช่วงปี 2018 จากการ 
Comeback Mini Album SQUARE UP 4 เพลง ที่เข้าถึงกลุ่มแฟนคลับกลุ่มใหม่ รวมถึงการร่วมท า
เพลงกับศิลปินสากลชื่อดังอย่าง Dua Lipa และยังได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงของสหรัฐอเมริกา, (5) 
ช่วงท าการตลาดสากลเต็มตัว คือ ช่วงปี 2019 จากการ Debut ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และการ 
Comeback Mini Album KILL THIS LOVE ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในผลงานเพลงมากขึ้น รวมถึง
การจัดแสดงคอนเสิร์ตทั่วโลก (World Tour) ทั้งในทวีป เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย 
อีกท้ังยังได้ร่วมแสดงในเทศกาลดนตรี Coachella อีกด้วย 



 

 

บทท่ี 5 
 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์และการเล่าเรื่อง เพ่ือสร้างกระแสนิยมของวง BLACKPINK ผ่าน

สื่อออนไลน์” เกิดจากปัญหาน าวิจัย 3 ข้อ ได้แก่ (1) วง BLACKPINK มีอัตลักษณ์ผ่านสื่อออนไลน์
อย่างไร, (2) วง BLACKPINK มีการเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์อย่างไร, และ (3) วง BLACKPINK มี
กระแสนิยมผ่านสื่อออนไลน์อย่างไร ท าให้การค้นหาค าตอบถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ ส่วนที่ 1: อัตลักษณ์ของวง BLACKPINK จะน าเสนอใน 2 ประเภท 
ได้แก่ (1) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล, และ (2) อัตลักษณ์กลุ่ม, ส่วนที่ 2: การเล่าเรื่องของวง BLACKPINK 
จะน าเสนอ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเนื้อหา , (2) ด้านเทคนิคการน าเสนอ, และ (3) ด้านความคิด
สร้างสรรค์และการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก, และ ส่วนที่ 3: กระแสนิยมของวง BLACKPINK โดย
ศึกษาจากบริบทแวดล้อมของหน่วยข้อมูล จากนั้นจึงน าผลการวิจัยที่ได้ทั้งหมดไปวิเคราะห์ในภาพรวม 
แล้วสังเคราะห์อีกครั้งเพื่อให้ได้ค าตอบที่สมบูรณ์ของการวิจัยนี้ 
 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

5.1.1 อัตลักษณ์ของวง BLACKPINK 
 

อัตลักษณ์ของวง BLACKPINK นั้น ประกอบสร้างมาจากการผสมผสานกันของทั้งอัตลักษณ์ที่
ทางค่ายต้นสังกัดก าหนดให้ และอัตลักษณ์ที่สมาชิกวงก าหนดเอง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ (1) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity), และ (2) อัตลักษณ์กลุ่ม (Collective Identity) 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

5.1.1.1 อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) 
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อัตลักษณ์ส่วนบุคคลของสมาชิกวง BLACKPINK ทั้ง 4 คน มีอัตลักษณ์หลายโฉมหน้า 

ทุกคนต่างมีความหลากหลายและซับซ้อนในตัวเอง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1) JENNIE ใช้ชื่อ เจนดึก, J, Rubyjane มีอัตลักษณ์ความเป็น BLACK สูง นั่นคือ  

มีคาแรคเตอร์ทีเ่ป็นสาว Fierce เริด ๆ เชิด ๆ มักแต่งกายแนวเซ็กซ่ี และมีการใช้ภาษาที่มีความมั่นใจ
ในตัวเองสูง แต่ในอีกด้านก็ยังคงแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็น PINK ที่แฝงอยู่ในตัว มีความเป็น
เด็กน้อย น่ารัก และตกใจง่าย 

2) LISA ใช้ชื่อ Lili, Lalalalisa ปรากฏตัวพร้อมผมหน้าม้าอยู่เสมอ มีอัตลักษณ์
ความเป็น BLACK ที่ซ่อนความเป็น PINK อยู่ในตัว นั่นคือ มีคาแรคเตอร์ที่ดู Swag ทะมัดทะแมง  
มีความคล่องตัวสูง ดูเท่อยู่ตลอดเวลา มีการใช้ภาษาที่ทันสมัย เท่ ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มีบุคลิกที่
สดใส ร่าเริง ยิ้มแย้ม สนุกสนาน ชอบการสกินชิพ และกลัวเข็มฉีดยา 

3) JISOO ใช้ชื่อ จีดึก, Jisoon, Sooyaaa มีอัตลักษณ์ความเป็น PINK ที่ชัดเจน  
นั่นคือ มีคาแรคเตอร์ที่เรียบร้อย น่ารัก มักจะแต่งกายแนวสาวหวานอยู่เสมอ แต่ทั้งนี้ก็ยังคงมี 
อัตลักษณ์ความ BLACK แฝงอยู่ ด้วยการใช้ภาษาที่มักจะตลก กวน ๆ สนุกสนาน ชอบแกล้งผู้อ่ืน 
พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี และเป็นคนเข้มแข็ง 

4) ROSÉ ใช้ชื่อ แชยอง,  Rosie มีอัตลักษณ์ความเป็น PINK ที่ซ่อนความเป็น 
BLACK อยู่ในตัว นั่นคือ มีคาแรคเตอร์ที่อรชรอ้อนแอ้น น่ารัก น่าทะนุถนอม แต่แอบซ่อนความเซ็กซี่
ไว้อยู่เสมอ เป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจา ร่าเริง สดใส สนุกสนาน มีอารมณ์ร่วมขณะรับฟังหรือพูดคุยกับ
ผู้อื่นอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังชื่นชอบการกิน 
 

5.1.1.2 อัตลักษณ์กลุ่ม (Collective Identity)   
 

วง BLACKPINK เป็นศิลปินแนว Girl Crush มีการผสมผสานกันของอัตลักษณ์ความ
เป็น BLACK และอัตลักษณ์ความเป็น PINK ที่ลงตัว นั่นคือ ดูเท่ เซ็กซี่ มีความมั่นใจในตัวเองสูง ขณะ
แสดงมี Charisma ที่น่าหลงไหล มีเสน่ห์ ดูเป็นผู้หญิงทีแ่ข็งแกร่ง มีพลัง เป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ 
กล้าน าเสนอในสิ่งที่แปลกใหม่ มักเป็นผู้น าเทรนด์อยู่เสมอ ใช้ศัพท์แสลงหรือส านวนในภาษาอังกฤษที่
ทันสมัย ติดหู มาพร้อมกับประโยค BLACKPINK in your area และ BLACKPINK is the revolution 
แต่ในอีกด้าน วง BLACKPINK ก็มีบุคลิกที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส น่ารัก ขี้เล่น สนุกสนาน อีกทั้งยังมีการ
แสดงออกให้เห็นถึงความอดทน ความพยายามในการฝึกฝน เพ่ือให้เห็นถึงพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา 
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โดยที่ผู้วิจัยได้น าเสนอเป็นภาพจ าลอง เพ่ือสรุปผลการศึกษาอัตลักษณ์ของวง BLACKPINK  
ดังภาพต่อไปนี้ 
 

อัตลักษณ์ของวง BLACKPINK 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล อัตลักษณ์กลุ่ม 
JENNIE LISA อัตลักษณ์ที่มองเห็นได ้

จากภายนอก อัตลักษณ์ที่มองเห็นไดจ้ากภายนอก อัตลักษณ์ที่มองเห็นไดจ้ากภายนอก 
- มีความ BLACK ซ่อน PINK 
- สาว Fierce เริด ๆ เชิด ๆ 
- แต่งกายแนวเซ็กซี ่
- มีความเป็นเด็กน้อย น่ารัก 

- มีความ BLACK ซ่อน PINK 
- Swag เท่ ทะมัดทะแมง คล่องตัว 
- สดใส ร่าเริง ยิ้มแยม้ สนุกสนาน 
- ชอบการสกินชิพ 

- มคีวาม BLACK ผสม PINK 
- ศิลปินแนว Girl Crush 
- เท่ เซ็กซี่ มั่นใจในตัวเอง 
- ขณะแสดงมี Charisma 
- ผู้หญิงแข็งแกร่ง มีพลัง  
- เป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม ่
- เป็นผู้น าเทรนด์อยู่เสมอ 
- ยิ้มแย้ม แจ่มใส น่ารัก 
- ขี้เล่น สนุกสนาน 

อัตลัษณ์ทีส่ัมพันธ์กับภาษาท่ีใช้ อัตลัษณ์ทีส่ัมพันธ์กับภาษาท่ีใช้ 
- ช่ือ: เจนดึก, J, Rubyjane 
- สรรพนาม: สนิทสนมกัน 
- วิธภาษา: มีการเล่นค า 
- อุปลักษณ์: มีความมั่นใจในตัวเองสูง 
- วาทกรรม: ตกใจง่าย 

- ช่ือ: Lili, Lalalalisa 
- สรรพนาม: สนิทสนมกัน 
- วิธภาษา: ทันสมัย ดเูท ่
- อุปลักษณ์: เท่ ๆ 
- วาทกรรม: กลัวเขม็ฉีดยา 

JISOO ROSÉ อัตลัษณ์ทีส่ัมพันธ์กับ 
ภาษาที่ใช้ อัตลักษณ์ที่มองเห็นไดจ้ากภายนอก อัตลักษณ์ที่มองเห็นไดจ้ากภายนอก 

- มีความ PINK ซ่อน BLACK 
- เรียบร้อย น่ารัก  
- แต่งกายแนวสาวหวาน 
- สนุกสนาน ชอบแกล้งผู้อื่น 

- มีความ PINK ซ่อน BLACK 
- อรชรอ้อนแอ้น น่ารัก น่าทะนุถนอม  
- ซ่อนความเซ็กซี่อยู่เสมอ 
- ร่าเริง สดใส สนุกสนาน 

- ช่ือวง: BKACKPINK 
- ช่ือแฟนคลับ: BLINK 
- สรรพนาม: ไม่ก าหนด 
- วิธภาษา: ศัพท์แสลง ติดห ู
- อุปลักษณ์: ยกยอตัวเอง 
- วาทกรรม: มีความอดทนใน

การฝึกฝน มีพัฒนาการอยู่
ตลอดเวลา 

อัตลัษณ์ทีส่ัมพันธ์กับภาษาท่ีใช้ อัตลัษณ์ทีส่ัมพันธ์กับภาษาท่ีใช้ 
- ช่ือ: จีดึก, Jisoon, Sooyaaa 
- สรรพนาม: สนิทสนมกัน 
- วิธภาษา: ตลก กวน ๆ สนุกสนาน 
- อุปลักษณ์: ดูน่ารัก สนุกสนาน 
- วาทกรรม: เข้มแข็งไม่กลัวสิ่งใด 

- ช่ือ: แชยอง, Rosie 
- สรรพนาม: สนิทสนมกัน 
- วิธภาษา: มีการเล่นค า 
- อุปลักษณ์: ดูน่ารัก สนุกสนาน 
- วาทกรรม: ช่ืนชอบการกิน 

 
ภาพที่ 5.1  อัตลักษณ์ของวง BLACKPINK 
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5.1.2 การเล่าเรื่องของวง BLACKPINK 
 

การเล่าเรื่องของวง BLACKPINK นั้น ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยด้วยวิธีการประเมินผลการเล่า
เรื่องแบบรูบิกส์ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเนื้อหา, (2) ด้านเทคนิคการน าเสนอ, และ (3) ด้านความคิด
สร้างสรรค์และการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
5.1.2.1 ด้านเนื้อหา 

 
การเล่าเรื่องของวง BLACKPINK ด้านเนื้อหา ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบการเล่า

เรื่องแบบดิจิทัล ได้แก่ 
1) มุมมองการเล่าเรื่อง จาก 3 มุมมอง ได้แก่ (1) มุมมองจากค่ายต้นสังกัด, (2) 

มุมมองจากวง BLACKPINK, และ (3) มุมมองจากสมาชิกวง BLACKPINK 
2) ประเด็นส าคัญของเรื่อง จะมีความสอดคล้องกับมุมมองการเล่าเรื่ อง นั่นคือ  

มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการเล่าเรื่องอย่างชัดเจน ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกัน มีทั้งคนที่ท้ิงปริศนาไว้
และคนที่จะมาคลายข้อสงสัย 
 

5.1.2.2 ด้านเทคนิคการน าเสนอ 
 

การเล่าเรื่องของวง BLACKPINK ด้านเทคนิคการน าเสนอ ประกอบไปด้วย 3 
องค์ประกอบการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล ได้แก่ 

1) เสียงและดนตรีประกอบ มีคุณภาพสูง สามารถเร้าอารมณ์ผู้รับสารได้ดี มีการใช้
น้ าเสียงที่เมาะสม มีลูกเล่น เป็นเอกลักษณ์ และติดหู 

2) ภาพประกอบ มีการใช้สัญญะที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหา มีความคิดสร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ เป็นที่น่าจดจ า น าเสนอตัวละครได้น่าสนใจทุกคน อีกทั้งยังมีการแสดงที่เป็นมืออาชีพ 

3) ศิลปะในการน าเสนอ มีการใช้เทคนิคการถ่ายท าและการตัดต่อที่ใช้ทุนสูง มีการ
ใช้อุปมาในการเปรียบเทียบ เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวที่ชวนให้ผู้รับสารได้คิดมากกว่าการบอกเล่าตรง ๆ 
อีกท้ังยังมีการใช้ # (Hashtag)  
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5.1.2.3 ด้านความคิดสร้างสรรค์และการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก 
 

การเล่าเรื่องของวง BLACKPINK ด้านความคิดสร้างสรรค์และการเข้าถึงอารมณ์
ความรู้สึก ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล ได้แก่ 

1) อารมณ์ของเรื่อง มีการก าหนดอารมณ์ชัดเจน ชวนคล้อยตาม อีกทั้งยังมีความ
เชื่อมต่อกัน ชวนให้ผู้รับสารสงสัยอยู่ตลอด 

2) ศิลปะในการน าเสนอ มีการด าเนินเรื่องที่ไม่น่าเบื่อ ความยาวเหมาะสม น าเสนอ
รายละเอียดได้ครบถ้วน ทั้งเนื้อหาและองค์ประกอบต่าง ๆ ท าให้เห็นภาพได้ชัดเจน 

 
โดยที่ผู้วิจัยได้น าเสนอเป็นภาพจ าลอง เพ่ือสรุปผลการศึกษาการเล่าเรื่องของวง BLACKPINK 

ดังภาพต่อไปนี้ 
 

การเล่าเรื่องของวง BLACKPINK 

ด้านเนื้อหา ด้านเทคนิคการน าเสนอ 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

และการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สกึ 

มุมมอง 
การเลา่เรื่อง 

ประเด็นส าคญั 
ของเรื่อง 

เสียงและดนตรีประกอบ 
อารมณ์ของเรื่อง 

- มีคุณภาพ เร้าอารมณ์ได้ดี 
- น้ าเสียงเหมาะสม หนัก-เบา/สูง-ต่ า 
- มีเอกลักษณ์ ติดหู 

ค่ายต้นสังกัด 
- ก่อน Debut 
- ความสามารถ 
- ทิ้งปริศนา 

- ก าหนดอารมณ์ชัดเจน 
- ชวนคล้อยตาม 
- มีความเช่ือมต่อกัน 
- ชวนสงสัย 

ภาพประกอบ 
- ใช้สัญญะ สอดคล้อง สื่อความหมาย 
- สร้างสรรค์ แปลกใหม่ น่าจดจ า 
- น าเสนอตัวละครได้น่าสนใจ 
- การแสดงเป็นมืออาชีพ วง 

BLACKPINK  

- เผยแพร่ผลงาน 
- พลังหญิง 
- ชวนให้คิดตาม 

ศิลปะในการน าเสนอ 

- การด าเนินเรื่องไม่น่าเบื่อ ความยาวเหมาะสม 
- ลงทุนสูงกับเทคนิคการถ่ายท าและตัดต่อ 
- รายละเอียดครบถ้วน ทั้งเนื้อหาและองค์ประกอบ เห็นภาพชัดเจน 
- ใช้อุปมาเปรียบเทียบ ชวนให้คิดมากกว่าเล่าตรง ๆ 
- มีการใช้ # (Hashtag) 

สมาชิกวง 
BLACKPINK  

- เรื่องส่วนตัว 
- เฉลยข้อสงสยั 

 
ภาพที่ 5.2  การเล่าเรื่องของวง BLACKPINK 
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5.1.3 กระแสนิยมของวง BLACKPINK 
 

กระแสนิยมของวง BLACKPINK เกิดจากการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของสมาชิกวง และอัตลักษณ์
ของวง ผ่านการเล่าเรื่องที่ได้เริ่มเผยแพร่ออกมาตั้งแต่ช่วง Pre-Debut ก่อนที่จะท าการ Debut 
ภายใต้ชื่อวง BLACKPINK ซึ่งแค่ชื่อวงก็แสดงให้เห็นว่ามีทั้ง BLACK และ PINK ทีใ่ห้ความรู้สึกแตกต่าง
กันสุดขั้ว ท าให้สามารถแสดงอัตลักษณ์ออกมาได้แบบกว้าง ทั้งอัตลักษณ์ความเป็น BLACK และ 
อัตลักษณ์ความเป็น PINK ประกอบกับคุณภาพของผลงานที่มีความโดดเด่น ชัดเจนในแนวทางของ
ตนเอง โดยสามารถสรุปช่วงกระแสนิยมของวง BLACKPINK ไดเ้ป็น 5 ช่วง ได้แก่  

1) ช่วงบ่มเพราะกระแส คือ ช่วงก่อนที่จะ Debut โดยการบ่มเพราะกระแสผ่าน
ผลงานของศิลปินรุ่นพ่ีในค่ายต้นสังกัด และจากการเผยแพร่คลิปการฝึกซ้อมที่แสดงให้ เห็น
ความสามารถที่โดดเด่น 

2) ช่วงสร้างกระแส คือ ช่วงปี 2016 หลังจากที่ได้ Debut กับผลงานเพลงที่มีความ
แตกต่างกัน 2 เพลง และการ Comeback ภายในปีเดียวกันอีก 2 เพลง ทีใ่ห้ความรู้สึกต่างกันออกไป 
แต่ทั้งนี้ทุกเพลงก็ยังคงอยู่ในขอบข่ายอัตลักษณ์ของวง BLACKPINK 

3) ช่วงรักษากระแส คือ ช่วงปี 2017 มีการ Comeback 1 เพลง ที่เว้นระยะห่าง
จากครั้งก่อนเกือบ 1 ปี 

4) ช่วงขยายฐานแฟนคลับ คือ ช่วงปี 2018 จากการ Comeback Mini Album 
SQUARE UP 4 เพลง ที่เข้าถึงกลุ่มแฟนคลับกลุ่มใหม่ รวมถึงการร่วมท าเพลงกับศิลปินสากลชื่อดัง
อย่าง Dua Lipa และยังได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงของสหรัฐอเมริกา 

5) ช่วงท าการตลาดสากลเต็มตัว คือ ช่วงปี 2019 จากการ Debut ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และการ Comeback Mini Album KILL THIS LOVE ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษใน
ผลงานเพลงมากขึ้น รวมถึงการจัดแสดงคอนเสิร์ตทั่วโลก (World Tour) ทั้งในทวีป เอเชีย ยุโรป 
อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย อีกท้ังยังได้ร่วมแสดงในเทศกาลดนตรี Coachella อีกด้วย 
 

โดยผู้วิจัยได้น าเสนอภาพแบบจ าลอง เพ่ือสรุปผลการศึกษากระแสนิยมของวง BLACKPINK 
ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 5.3  กระแสนิยมของวง BLACKPINK 
 
 

5.2 อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์และการเล่าเรื่อง เพ่ือสร้างกระแสนิยมของวง BLACKPINK ผ่าน

สื่อออนไลน์” ผู้วิจัยได้แบ่งการอภิปรายผลออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) อัตลักษณ์ของวง BLACKPINK, 
(2) การเล่าเรื่องของวง BLACKPINK, และ (3) กระแสนิยมของวง BLACKPINK โดยมีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

กระแสนิยม

การเล่าเร่ือง

2019 บุกตลาดสากลเต็มตวั

2018 ขยายฐานแฟนคลับกลุ่มสากล

2017 รักษากระแสไว้ให้มีความต่อเนื่อง

2016 Debut สร้างกระแส มีการเติบโตต่อเนื่อง

Pre-Debut บ่มเพาะกระแสผ่านผลงานรุ่นพี่ในค่าย

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล                                     อัตลักษณ์กลุ่ม

มีอัตลักษณ์หลายโฉมหน้า                     มีท้ัง BLACK และ PINK ในตัว
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5.2.1 อัตลักษณ์ของวง BLACKPINK 
 

ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ของวง BLACKPINK แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1)  
อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) ของสมาชิกวง ที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันชัดเจน โดยที่
แต่ละคนจะมีอัตลักษณ์ที่หลากหลายและซับซ้อนตามแต่บริบท, และ (2) อัตลักษณ์กลุ่ม (Collective 
Identity) ของวง BLACKPINK เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกที่มีความต้องการจะเป็นศิลปิน
เหมือนกัน มีความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานที่ค่ายต้นสังกัดได้ก าหนดไว้ และสมาชิกทุกคนก็มี
ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ท าให้วง BLACKPINK มีความโดดเด่นและแตกต่างจากศิลปินวงอ่ืน ๆ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรยุทธ บุญมี (2547) และ ศิริพร ภักดีผาสุก (2561) ที่ระบุว่าประเภท
ของอัตลักษณ์ที่ผู้คนแสดงออกมากในยุคปัจจุบันมี 2 ประเภท คือ (1) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล 
(Personal Identity) ที่ประกอบสร้างจากการนิยามความหมายให้กับตัวตนว่า ‘เราเป็นใคร’ เรา
เหมือนหรือต่างจากผู้อ่ืนอย่างไร (De Fina, 2011; ธีรยุทธ บุญมี, 2547; ศิริพร ภักดีผาสุก, 2561) ซ่ึง
บุคคลหนึ่ง ๆ จะมีอัตลักษณ์ที่หลากหลายและซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงและแปรไปเรื่อย ๆ ขึ้นอยู่
กับว่าเราต้องการน าเสนออัตลักษณ์ตามแต่สถานการณ์และบริบทใด (เชิญขวัญ ภุชฌงค์, 2549; 
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2554; อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2561) , และ (2) อัตลักษณ์กลุ่ม 
(Collective Identity) เป็นการให้ความหมายของกลุ่มทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่มีการก าหนดตาม
มาตรฐานของกลุ่มสังคมนั้นจากคุณสมบัติของสมาชิกกลุ่ม โดยที่ไม่ได้พิจารณาจากลักษณะร่วมของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องให้ความส าคัญกับความแตกต่างของสมาชิกในกลุ่ม  
รวมถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มของเรากับกลุ่มอ่ืน ๆ ร่วมด้วย และเข้าใจร่วมกันว่า ‘พวกเรา’ 
แตกต่างจาก ‘พวกเขา’ อย่างไร ซึ่งอัตลักษณ์กลุ่มนั้นไม่ได้เกิดจากผลรวมของอัตลักษณ์ส่วนบุคคล
ของสมาชิก แต่เป็นลักษณะพิเศษที่มี ‘คุณภาพใหม่’ ในตัวเอง (Goffman, 1963; Kidd & Teagle, 
2012; ธีรยุทธ บุญมี, 2547; เชิญขวัญ ภุชฌงค์, 2549; ศิริพร ภักดีผาสุก, 2561)  

จากแนวคิดอัตลักษณ์ที่ว่า อัตลักษณ์ที่ประกอบสร้างจากวาทกรรมส่วนใหญ่มักเกิดจากการ
ก าหนดของผู้มีอ านาจ (ศิริพร ภักดีผาสุข, 2561) และโครงสร้างทางสังคมมีอ านาจก าหนดอัตลักษณ์
กลุ่มได้ ในขณะที่สมาชิกก็มีอ านาจในการต่อรองความหมายได้เช่นกัน (ก าจร หลุยยะพงศ์, 2562) 
สอดคล้องกับผลการวิจัย ที่พบว่า อัตลักษณ์ของวง BLACKPINK สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
ได้แก่ (1) อัตลักษณ์ที่ค่ายต้นสังกัดก าหนดให้  คือ มีการก าหนดกรอบของวงให้ดูแข็งแกร่ง เท่  
เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่เข้มแข็ง เริด ๆ เชิด ๆ แนว Girl Crush, และ (2) อัตลักษณ์ที่สมาชิกวง
ก าหนดเอง คือ มีการแสดงออกให้เห็นถึงความอดทน ความพยายามในการฝึกฝน เพ่ือพัฒนาตนเอง
อยู่ตลอดเวลา นอกจากความเท่ เซ็กซี่ ที่มีอยู่ในตัวแล้ว ก็ยังคงมีความน่ารัก สดใส มีความเป็นเด็ก



184 

 

 

ด้วยเช่นกัน ผลการวิจัยนี้ยังสามารถตอบค าถามที่ว่า การประกอบสร้างอัตลักษณ์กลุ่ม เมื่อประสาน
กับอ านาจนั้น จ าเป็นต้องค านึงว่าอัตลักษณ์นั้นใครเป็นผู้สร้าง หากอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่เราสร้าง
แตกต่างจากที่ผู้อ่ืนสร้างให้ ผลลัพธ์ของอัตลักษณ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไร  (กาญจนา แก้วเทพ และ
คณะ, 2554) โดยได้ค าตอบว่า การผสมผสานอัตลักษณ์ที่ค่ายต้นสังกัดก าหนดให้กับอัตลักษณ์ที่
สมาชิกวงก าหนดเองนั้น จึงลงตัวที่ค าว่า BLACK และ PINK พอดี สอดคล้องกับผลการวิจัย ที่พบว่า 
ลักษณะเฉพาะของนักร้องเกาหลีนั้น ประกอบไปด้วย (1) เน้นการเป็นสื่อบุคคลที่มีบุคลิกที่ชัดเจน
ตามที่แต่ละค่ายก าหนด, และ (2) การสร้างคอนเซปต์ของวงและแนวดนตรีให้แตกต่าง ซึ่งค่ายเป็น
ส่วนส าคัญในการท าให้เกิดลักษณะเฉพาะของแต่ละวง (กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ , 2551) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถพล หมั่นเจริญ (2560) ที่เสนอแนวทางในการบริหารจัดการอัตลักษณ์
วงดนตรีอิสระให้มีความโดดเด่นจากวงดนตรีอ่ืน ๆ คือต้องให้เวลากับการค้นหาอัตลักษณ์ของวงดนตรี 
อาจจะเกิดจากการทดลองร่วมกันของสมาชิก ค้นหาสิ่งที่เป็นจุดเด่นของวงดนตรีให้เจอ และพัฒนา
ศักยภาพของวงดนตรีต่อไป 

แนวคิดอัตลักษณ์ในมุมมองต่อต้านสารัตถนิยมนั้น  ไม่ใช่สิ่ งที่คงทนตายตัว แต่เป็น
กระบวนการสร้างและน าเสนอความหมายของตัวตน ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ (ศิริพร ภักดีผาสุข, 2561) มีลักษณะส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) อัตลักษณ์เป็นกระบวนการ 
(Process) ทางสังคมในการเลือกที่จะแสดงลักษณะที่บ่งบอกความหมายตัวตนของบุคคลหรือตัวตน
ของกลุ่ม, (2) อัตลักษณ์มีความหลากหลายและซับซ้อน อาจเรียกอีกอย่างได้ว่ามีพลวัตลื่นไหล 
(Dynamics) และมีหลายโฉมหน้า (Multi-Faceted), และ (3) อัตลักษณ์มีลักษณะเป็นเศษเสี้ยว 
(Fragmented) พร่าเลือน (Blurred) และเลื่อนไหล (Unstable, Shifting) (Barker & Galasinski, 
2001; De Fina et al., 2006; Barker, 2012) สอดคล้องกับผลการวิจัย อัตลักษณ์ที่มองเห็นได้จาก
ภายนอกของวง BLACKPINK ที่พบว่า อัตลักษณ์ของวง BLACKPINK นั้นมีหลากหลาย เกิดจากการ
ผสมผสานอัตลักษณ์ของสมาชิกที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันชัดเจน ซึ่งแต่ละคนก็มีอัตลักษณ์ที่
หลากหลายในตัวเอง ที่เกิดจากการปะติดปะต่อกันจากการเลือกที่จะแสดงออกตัวตนของตนเองหรือ
ตัวตนของวงตามแต่บริบทและสถานการณ์นั้น ๆ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รักชนก สมศักดิ์ และ
ทิฆัมพร เอ่ียมเรไร (2559) ที่พบว่า การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยของอาหารไทยในรายการ
โทรทัศน์ ไม่ได้มีลักษณะเพียงหนึ่งเดียวหรือหยุดนิ่งตายตัว หากแต่มีลักษณะเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลง 
และมีหลากหลายโฉม เช่น อัตลักษณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากในเรื่องการใช้อุปกรณ์ครัว การใช้
ส่วนผสมเครื่องปรุง และการจัดจานอาหาร ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
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ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ที่สัมพันธ์กับภาษาของวง BLACKPINK แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น 
ได้แก่ (1) ชื่อ ที่มีการก าหนดทั้งจากค่ายต้นสังกัดและก าหนดเอง เพ่ือสื่อถึงตัวตนของตนเองและวง, 
(2) ระบบสรรพนาม ที่มีการใช้ค าเรียกที่บ่งบอกถึงความสนิทสนมกันของสมาชิกวง, (3) วิธภาษา  
ที่ค่ายก าหนดจะให้ความรู้สึกเท่ ๆ ทันสมัย และติดหู ส่วนวิธภาษาที่ก าหนดเองจะเป็นในทางที่ตลก 
กวน ๆ น่ารัก, (4) อุปลักษณ์ ที่ค่ายก าหนดจะมีการเปรียบเทียบเพ่ือยกยอวง ส่วนอุปลักษณท์ี่ก าหนด
เองจะดูน่ารัก ดูเป็นเด็ก สนุกสนาน, และ (5) วาทกรรม ค่ายก าหนดให้ดูแข็งแกร่ง เท่ ส่วนวาทกรรม
ที่ก าหนดเองจะน่ารัก สดใส สอดคล้องกับแนวคิดอัตลักษณ์ที่ว่า ภาษาเป็นช่องทางการถ่ายทอดระบบ
สัญลักษณ์และกฎร่วมของสังคม (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2561) เนื่องจากความหมายเกิดขึ้นได้เพราะ
ความแตกต่างระหว่างสัญญะต่าง ๆ ภายในโครงสร้าง โดยอาจพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับอัตลักษณ์ 5 ประเด็น ได้แก่ (1) ชื่อกับอัตลักษณ์ คือ ชื่อเป็นสิ่งที่ใช้เรียกบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ 
อย่างเฉพาะเจาะจง มีบทบาทในการแสดงอัตลักษณ์ความเป็นฉันและอัตลักษณ์ความเป็นพวกเรา, (2) 
ระบบสรรพนามกับอัตลักษณ์ คือ ค าที่ใช้แทนนามที่เป็นชื่อ ที่ต้องค านึงถึงคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนา และกาลเทศะและสถานการณ์, (3) วิธภาษากับอัตลักษณ์ คือ  
การแปรของภาษาที่มีการเบี่ยงเบนไปจากรูปแบบเดิม และวัจนลีลาหรือลีลาภาษาที่ใช้แตกต่างกันไป
ตามสถานการณ์, (4) อุปลักษณ์กับอัตลักษณ์ คือ การเปรียบเทียบลักษณะเด่นของสิ่งอ่ืนที่อยู่ต่าง 
แวดวงมาใช้อธิบายความหมายสิ่งนั้น, และ (5) วาทกรรมกับอัตลักษณ์ คือ รูปแบบของความคิดหรือ
กรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  (ศิริพร ภักดีผาสุข , 2561) สอดคล้องกับผลการวิจัย 
การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นวัยรุ่นในเนื้อเพลงไทยสากลค่ายกามิกาเซ่ ที่พบว่า วัยรุ่นมักชอบพูดจา
ในเชิงลักษณะเถียงหรือถามแบบยอกย้อน ประชด ประชัน ตัดพ้อ รวมถึงการแสดงออกทางพฤติกรรม
ต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือสื่อความหมายแทนค าพูด นอกจากนี้ยังที่ไม่ชอบพูดจาโดยตรงถึงสิ่งที่ตนเองก าลังคิด
และรู้สึก มักใช้วิธีการพูดแบบเปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืนที่มีจุดร่วมเหมือนกันเพ่ือให้เห็นภาพ (ปริยทยา 
วงศ์ก าแหงหาญ, 2557) 
 
 

5.2.2 การเล่าเรื่องของวง BLACKPINK 

 
จากแนวคิดการเล่าเรื่องที่ว่า มนุษย์ใช้การเล่าเรื่องเป็นช่องทางในการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอด

ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก โดยบอกเล่าเหตุการณ์ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างตัวละครและการกระท า
เข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถถ่ายทอดหรือเผยแพร่ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น เพลง ดนตรี เป็นต้น ซึ่งใน
ปัจจุบันผู้คนนิยมเล่าเรื่องเป็นภาพเคลื่อนไหวมากขึ้น (Abrams, 2001; อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์, 
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2558; เอกกนก พนาด ารง, 2558; สรณัฐ ไตลังคะ, 2560) สอดคล้องกับผลการวิจัย พบว่า การเล่า
เรื่องของวง BLACKPINK ได้ให้ความส าคัญกับการเล่าเรื่องในข้อมูลประเภทวีดีโอเพลงอย่างมาก ใส่ใจ
กับศิลปะการน าเสนอ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่มีการลงทุนสูง ประเด็นส าคัญของการเล่าเรื่องมักเกี่ยวข้อง
กับเรื่องพลังหญิง (Empowerment of Women) ผ่านเสียงเพลง และสัญญะต่าง ๆ ทั้งฉากประกอบ 
การแต่งกาย และการกระท า และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภัทริยา วิริยะศิริวัฒนะ (2558)  
ที่พบว่า การเล่าเรื่องในภาพยนต์เรื่อง LES MISERABLES มีรูปแบบการเล่าเรื่องที่ใช้บทเพลงเป็นสิ่งที่
ช่วยในการแสดงความรู้สึก และลักษณะของบทเพลงก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าตัวละครมีลักษณะขัด
ขืนต่ออ านาจหรือการที่ต้องต่อสู้ และมายาคติที่แฝงอยู่ภายในภาพยนตร์ เป็นกลวิธีทางอุดมการณ์  

ผลการวิจัยพบว่า การเล่าเรื่องของวง BLACKPINK ในช่วง Pre-Debut จากค่ายต้นสังกัดนั้น 
ได้เล่าเรื่องราวส่วนบุคคลของสมาชิกวง BLACKPINK เพ่ือน าเสนอทักษะ ความสามารถ การฝึกฝน
ของสมาชิกขณะเป็นศิลปินฝึกหัด นอกจากนี้ยังมีการปรากฏตัวในผลงานร่วมกันศิลปินรุ่นพ่ีในสังกัด
ค่าย เพ่ือเป็นการเริ่มบ่มเพาะกระแสก่อนเปิดตัววงผ่านผลงานของศิลปินในค่ายต้นสังกัด สอดคล้อง
กับแนวคิดการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลที่ว่า สามารถประยุกต์หรือผสมผสานประเภทของการเล่าเรื่อง 3 
ประเภทเข้าด้วยกันได้ ได้แก่ (1) การเล่าเรื่องราวส่วนบุคคล, (2) เรื่องราวเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ 
ที่บอกเล่าเหตุการณ์ท่ีผ่านมาในอดีต, และ (3) เรื่องราวที่ให้ความรู้หรือน าเสนอมุมมอง การชี้แนะต่าง 
ๆ เป็นการน าเสนอทักษะ ความรู้ การฝึกปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (Robin, 2006) และสอดคล้องกับ
แนวคิดที่ เบนเน็ตต์ ไท (2560) ได้เสนอชุดเครื่องมือของนักโน้มน้าวที่จะสามารถเปลี่ยนชุดความคิด
ของผู้รับสารได้ไว้ว่า เรื่องเล่าที่ดีต้องมีตัวละครที่น่าสนใจ ตัวละครต้องถูกเห็น เพราะมีผู้รับสาร
ประเภทที่เรียนรู้จากการดู ซึ่งคนกลุ่มนี้จะจ าสิ่งที่พวกเขาเห็นได้ ดังนั้นการท าให้เขาเห็นภาพตัวละคร
จึงเป็นเรื่องส าคัญ 

การเล่าเรื่องนั้นมีหน้าที่หลักเ พ่ือช่วยให้ผู้ รับสารสามารถสร้างความหมาย ได้ด้วย 
การปะติดปะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีละส่วนให้รวมเป็นเรื่องเดียวกันจนเข้าใจได้ ซึ่งอาจเปรียบเทียบ
ได้กับการต่อรูป Jigsaw ที่เมื่อต่อครบทุกชิ้นส่วนอย่างถูกต้องก็จะปรากฏรูปที่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็น
รูปอะไร (สิวินีย์ ไชยพงษ์, 2554) สอดคล้องกับผลการวิจัย ที่พบว่า การเล่าเรื่องของวง BLACKPINK 
มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการเล่าเรื่องอย่างชัดเจนตามมุมมองการเล่าเรื่องของค่าย ของวง และของ
สมาชิก โดยทางค่ายและวงได้เล่าเรื่องแบบทิ้งความสงสัยไว้ให้กับผู้รับสาร แล้วสมาชิกวงก็จะเล่าเรื่อง
เพ่ือคลายข้อสงสัยเหล่านั้นอีกที ซึ่งทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน สอดคล้องกับแนวคิดการเล่า
เรื่อง ที่ว่า การเล่าเรื่องท าหน้าที่ค้นหา เปิดเผย รวมถึงน าเสนอเหตุการณ์ เรื่องราวประสบการณ์  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ข้อมลูข่าวสาร หรือเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งในปัจจุบัน และในทางประวัติศาสตร์
ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ และคณะ, 2542) 
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ผลการวิจัยการเล่าเรื่องของวง BLACKPINK ด้านเทคนิคการน าเสนอ พบว่า เสียงและดนตรี
ประกอบมีคุณภาพ มีการใช้น้ าเสียงที่เมาะสม เป็นเอกลักษณ์ และติดหู ส่วนการใช้ภาพประกอบ 
เลือกใช้สัญญะที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหา มีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ เป็นที่น่าจดจ า น าเสนอ
ตัวละครได้น่าสนใจทุกคนกับการแสดงที่เป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังมีศิลปะในการน าเสนอที่ไม่น่าเบื่อ  
มีความยาวเหมาะสม ใช้เทคนิคต่าง ๆ จากความสามารถของสื่อดิจิทัลช่วยในการเล่าเรื่อง น าเสนอ
รายละเอียดได้ครบถ้วน ท าให้เห็นภาพได้ชัดเจน ใช้อุปมาในการเปรียบเทียบ เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวที่
ชวนให้ผู้รับสารได้คิดมากกว่าการบอกเล่าตรง ๆ อีกทั้งยังมีการใช้ มีการใช้ # (Hashtag) เพ่ือให้ง่าย
ต่อการติดตามหรือค้นหา สอดคล้องกับผลการวิจัย ที่พบว่า คุณลักษณะของคลิปวิดีโอบนสื่อออนไลน์ 
ที่ เกี่ยวข้องกับการได้รับการแชร์และมีผู้รับสารจ านวนมาก ได้แก่ เนื้อหาของคลิป ช่วงเวลา 
การเผยแพร่ตามเทศกาลและวันส าคัญ ความยาวของคลิปวิดีโอ ตัวหนังสือที่เป็นบทพูดประกอบ  
การเล่าเรื่อง และการใช้ # (Hashtag) (นิพัทธา อินทรักษา, 2560) และสอดคล้องกับแนวคิดการเล่า
เรื่องที่ว่า เรื่องเล่าที่ดีต้องมีตัวละครที่น่าสนใจ มีการเปรียบเทียบ 2 สิ่ง หรือความคิด 2 แบบที่มี  
บางสิ่งคล้ายกัน โดยใช้อุปมาเปรียบเทียบสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ไม่รู้ ในแง่ของเทคนิคอาจจะนึกถึงสัญลักษณ์ 
(เบนเน็ตต์ ไท, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง การเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์ประเภท  
โรแมนติกดราม่า ที่พบว่า สาเหตุที่คนติดตามชมละครโทรทัศน์เกาหลี เพราะเนื้อเรื่อง และนักแสดง 
(สิวินีย์ ไชยพงษ์, 2554) 

จากองค์ประกอบของการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล หนึ่งในองค์ประกอบที่มีความส าคัญในการเล่า
เรื่อง คือ การก าหนดอารมณ์ของเรื่องเล่า ที่ต้องการให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกคล้อยตามหรือ  
มีความรู้สึกร่วม ควรมีการเชื่อมต่ออารมณ์ของเรื่องกับเนื้อหาอย่างกลมกลืน และใช้คุณสมบัติต่าง ๆ 
ของสื่อดิจิทัลช่วยเสริมสร้างอรรถรสให้กับการเล่าเรื่อง (Lambert, 2010; Ohler, 2013; สิริวัจนา 
แก้วผนึก, 2554) สอดคล้องกับผลการวิจัย ที่พบว่า การเล่าเรื่องของวง BLACKPINK ได้มีการก าหนด
อารมณ์ของเรื่องที่ชัดเจน ชวนคล้อยตาม อีกทั้งยังมีความเชื่อมต่อกัน ชวนให้ผู้รับสารสงสัยอยู่ตลอด 
นอกจากนี้ศิลปะในการน าเสนอก็มีส่วนช่วยในการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับสารได้ด้วยเช่นกัน 
และสอดคล้องกับแนวคิดการเล่าเรื่องที่ว่า ในการเล่าเรื่องนั้นสามารถใช้ความสงสัยมาเพ่ิมพลังให้กับ
เรื่องท่ีจะเล่าได้ เนื่องจากเรื่องเล่าที่ดีจะสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้รับสารด้วยความสงสัย ผ่านการสร้าง
ค าถามในใจของผู้รับสาร ซึ่งความสงสัยจะช่วยสร้างอารมณ์ร่วมและการค้นหาค าตอบ ตลอดจนสร้าง
ความพึงพอใจหลังจากคลายข้อสงสัย และความพึงพอใจนั้นสามารถสร้างอิทธิพลได้ (เบนเน็ตต์ ไท , 
2560) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิยะฉัตร วัฒนพานิช (2558) ที่พบว่า ภาพยนตร์แอนิเมชั่น
ตัวอย่างของ Frozen มีการปิดบังตัวละครส าคัญที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวและแก่นเรื่องที่แท้จริง  
ซึ่งใช้กลวิธีการเล่าเรื่องท่ีปิดบังเนื้อหาที่แท้จริงเพื่อสร้างความประหลาดใจให้กับผู้รับสาร 
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5.2.3 กระแสนิยมของวง BLACKPINK 
 

ผลการวิจัยกระแสนิยมของวง BLACKPINK พบว่า เกิดจากการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของวง 
และอัตลักษณ์ของสมาชิก ผ่านการเล่าเรื่องที่ได้เริ่มเผยแพร่ออกมาตั้งแต่ช่วง Pre-Debut เพ่ือเป็น
การบ่มเพาะกระแสก่อนที่จะท าการ Debut ภายใต้ชื่อวง BLACKPINK ที่มาจากค าว่า BLACK และ 
PINK ที่ให้ความรู้สึกแตกต่างกันสุดขั้ว ท าให้สามารถแสดงอัตลักษณ์ออกมาได้แบบกว้าง ทั้งอัตลักษณ์
ความเป็น BLACK และอัตลักษณ์ความเป็น PINK ประกอบกับคุณภาพของผลงานที่มีความโดดเด่น 
ชัดเจนในแนวทางของตนเอง สอดคล้องกับผลการวิจัย ที่พบว่า ปัจจัยที่ท าให้เอเคบี 48 ประสบ
ความส าเร็จและได้รับความนิยม คือ การเข้าใจถึงความต้องการของแฟนคลับ และการน า  
ความแตกต่างมาสร้างให้เป็นจุดเด่น ทั้งทางด้านแนวคิด และภาพลักษณ์ท่ีน าเสนอออกไป (เหมือนฝัน  
มานตรี, 2556) และสอดคล้องกับแนวคิดวัฒนธรรมกระแสนิยมที่ว่า วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็น
วัฒนธรรมบริโภคภายใต้ระบบตลาดและทุนนิยม (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2549) 

จากการศึกษาของ จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร (2558) พบว่า กระแสนิยมเพลงเกาหลี
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ (1) ช่วงเป็นที่รู้จัก, (2) ช่วงเป็นที่นิยม, และ (3) ช่วงรักษาความนิยม  
ซึ่งมีความแตกต่างกันกับการศึกษาของ เหมือนฝัน มานตรี (2556) พบว่า กระบวนการในการแพร่
ขยายความนิยมของเอเคบี 48 นั้นแบ่งได้เป็น 4 ช่วง คือ (1) ช่วงเจาะกลุ่มแฟนคลับ, (2) ช่วงสร้าง
ฐานแฟนคลับ, (3) ช่วงขยายฐานแฟนคลับ, และ (4) ช่วงเผยแพร่รูปแบบความส าเร็จ แต่เมื่อน า 
ผลการศึกษาของทั้ง 2 มาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยนี้ พบว่า ทั้ง 2 การศึกษานี้ มีความสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยชิ้นนี้ นั่นคือ กระแสนิยมของวง BLACKPINK แบ่งได้เป็น 5 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงบ่มเพราะ
กระแส ก่อนที่จะ Debut ผ่านผลงานรุ่นพ่ีในค่าย, (2) ช่วงสร้างกระแส จากการ Debut และ 
Comeback ต่อเนื่องในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน, (3) ช่วงรักษากระแส จากการ Comeback ที่เว้น
ระยะห่างเกือบ 1 ปี, (4) ช่วงขยายฐานแฟนคลับ จากผลงานที่เข้าถึงกลุ่มแฟนคลับกลุ่มใหม่, และ (5) 
ช่วงท าการตลาดสากลเต็มตัว จากการท าผลงานที่ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมถึงการจัดแสดง
คอนเสิร์ตทั่วโลก สอดคล้องกับผลการวิจัย ที่พบว่า ความสามารถในการแข่งขันของเพลง K-POP  
ในประเทศไทย มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ กลยุทธ์การปรับตัวเข้าสู่ชุมชน และกลยุทธ์การใช้โซเชียลมีเดีย
ของบริษัทผู้ผลิต K-POP นอกจากนี้ปัจจัยความเปิดรับและความคุ้นเคยในการใช้เทคโนโลยีของ
ผู้บริโภคท้องถิ่น และการสนับสนุนจากแฟนคลับก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย (Rueangsa, 2014) 

ผลการวิจัยพบว่า วง BLACKPINK มีการวางแผนการใช้สื่อออนไลน์ที่ดี สามารถเข้าถึงใจ
กลุ่มเป้าหมายได้  โดยการให้ความส าคัญกับสื่อประเภท Steaming ทุกรูปแบบ อีกทั้งยังมี 
การวิเคราะห์เทรนด์ที่กลุ่มผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ก าลังให้ความสนใจ จนท าให้เกิดเป็นกระแสนิยมได้ 
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ในวงกว้างบนสื่อออนไลน์ สอดคล้องกับผลส ารวจ Global Digital 2019 จาก We Are Social และ 
Hootsuite ที่พบว่า กิจกรรมยอดนิยมบนอินเทอร์เน็ต คือ การใช้งาน Content Steaming ที่พบว่า 
92% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต รับชม Video Streaming นอกจากนี้การใช้งาน Social Media ก็
เติบโตขึ้นจากกลุ่มประชากรที่ใช้งาน กลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 18–24 ปี และช่วงอายุ 25–34 ปี 
(MarketingOops, 2562) ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้สื่อออนไลน์เพ่ือตอบสนองความบันเทิง
ส่วนตัว ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความสนใจของตน (MarketingOops, 2558; Pat Thitipattakul, 
2561) 

ผลการวิจัยพบว่า กระแสนิยมของวง BLACKPINK มักเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้หญิง เนื่องจากมี 
อัตลักษณ์ที่เป็นแบบฉบับที่ผู้หญิงทั่วไปนิยมชมชอบ และมีการเล่าเรื่องที่เน้นสื่อสารอารมณ์ร่วมใน
เรื่องพลังหญิง (Empowerment of Women) สอดคล้องกับแนวคิดของ Jenkins (2007) ที่ว่า 
อารมณ์เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมกระแสนิยม ซึ่งวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้น
จากตรรกะของการท าให้เราเกิดอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าหลักการคิด สามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึก
ได้อย่างง่ายดาย เพ่ือให้เราเกิดความรู้สึก ‘ว้าว’ และสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า วัฒนธรรมกระแสนิยม
ได้แผ่ซึมไปกับชีวิตของประชาชนในสังคมนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว มีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวัน
ของกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายและเข้าถึงประชาชนส่วนใหญ่ โดยมีสื่อเป็นตัวกลาง 
เช่น อินเทอร์เน็ต ท าให้เป็นวัฒนธรรมข้ามพรมแดน (ฐัรวุฒิ สนาค า, 2549; นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2549)  

จากแนวคิดวัฒนธรรมกระแสนิยมที่ว่า วัฒนธรรมกระแสนิยมมีลักษณะของวัฒนธรรมที่เป็น

ลูกผสม (Hybridity) ทั้งในด้านวัฒนธรรม เทคโนโลยี เนื้อเรื่อง สุนทรียะ นักแสดง และการลงทุน 
วัฒนธรรมกระแสนิยมจึงถือเป็นวัฒนธรรมข้ามพรมแดนที่ไม่ได้มีแหล่งก าเนิดเดียว (ฐัรวุฒิ สนาค า, 
2549) สอดคล้องกับผลการวิจัย ที่พบว่า กระแสนิยมของวง BLACKPINK นั้น มาจากการเล่าเรื่องให้
เห็นถึงอัตลักษณ์ของวงที่หลากหลาย มีการรวมตัวกันของสมาชิกวงที่มาจากหลายวัฒนธรรม โดยที่
ทุกคนมีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปิน K-POP เหมือนกัน มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ฝึกฝน เพ่ือพัฒนาตนเอง
และพัฒนาภาพรวมของวงอยู่เสมอ ทั้งด้านทักษะการร้อง การเต้น การแสดง และภาษา สอดคล้อง
กับบทความเกี่ยวกับกระแสนิยม K-POP ที่ระบุว่า เส้นทางในการเป็นศิลปินเกาหลีนั้นต้องใช้ความ
อดทนอย่างมาก ท่ามกลางการแข่งขันที่สูง ต้องมีระเบียบวินัยในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ พัฒนาศักยภาพของตนเองในทุก ๆ ด้านอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องมีความเป็นทีมเวิร์ค 
เพราะวงการเพลง K-POP นั้นมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว คือ การร้องประสาน และการเต้นที่พร้อมเพรียง 
หลายบริษัทใช้กลยุทธ์ให้มีสมาชิกวงเป็นคนต่างชาติด้วย ซึ่งท าให้เข้าถึงคนประเทศอ่ืน ๆ ได้ง่ายมาก
ขึ้น รวมถึงการให้ความส าคัญกับ MV และการแสดงของศิลปิน K-POP ถือเป็นกลุ่มวิดีโอที่ได้รับความ
นิยมล าดับต้น ๆ บน YouTube (Thanisara GG Ruangdej, 2561; ลงทุนแมน, 2562) 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากสรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัยข้างต้น ท าให้ได้ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้ง
นี้ และข้อเสนอแนะต่อการวิจัยในอนาคต ดังต่อไปนี้ 
 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 

5.3.1.1 ผลการวิจัยพบว่า วง BLACKPINK มีอัตลักษณ์ที่แข็งแกร่ง มีพลัง มีความ
มั่นใจในตัวเอง แนว Girl Crush เป็นตัวแทนของพลังหญิง (Empowerment of Women) ซึ่งเข้ากับ
กระแสในยุคสมัยนี้ที่ให้ความส าคัญในเรื่องสิทธิที่เท่าเทียมของผู้หญิงมากขึ้น จึงท าให้วง BLACKPINK 
นั้นเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป โดยเฉพาะกับเพศหญิง ดังนั้นอุตสาหกรรมเพลงที่ต้องการประสบ
ความส าเร็จในการสร้างกระแสนิยม ควรมีแนวทางที่ชัดเจน และทุกครั้งที่มีผลงานออกมาต้องอยู่ใน
ขอบข่ายของแนวทางที่ก าหนดไว้ ส าหรับศิลปินหญิง ควรใช้ประเด็นเรื่องพลังหญิงมาเป็นแนวทางใน
การก าหนดหรือสร้างอัตลักษณ์ หรืออาจจะเลือกใช้ประเด็นอ่ืนที่ก าลังเป็นที่สนใจของคนในสังคม 
และต้องเป็นประเด็นที่สามารถใช้ไดใ้นระยะยาว 
 

5.3.1.2 จากผลการวิจัยพบว่า วง BLACKPINK มีการเล่าเรื่องที่ใช้วิธีบ่มเพาะกระแส
ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Debut) ผ่านผลงานของศิลปินรุ่นพ่ีในสังกัดค่าย อีกท้ังยังมีการแบ่ง
บทบาทในการเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงกัน มีทั้งคนที่ทิ้งปริศนาไว้และคนที่จะมาคลายข้อสงสัย โดยการเล่า
เรื่องที่ค่อย ๆ เฉลย ค่อย ๆ เปิดเผยความสามารถออกมาเรื่อย ๆ ท าให้ผู้ที่ติดตามรู้สึกประหลาดใจ 
ตื่นตาตื่นใจ รวมถึงมีการคาดเดาไปต่าง ๆ นานา ถูกพูดถึงในวงกว้าง จนท าให้เกิดเป็นกระแสนิยม
ตามมา ดังนั้นอุตสาหกรรมบันเทิงควรใช้วิธีการเล่าเรื่องในลักษณะเดียวกันนี้ เพ่ือสร้างกระแสนิยมให้
อยู่ในระยะยาว โดยการวางแผนการเล่าเรื่องล่วงหน้า แบ่งบทบาทและก าหนดทิศทางในการเล่าเรื่อง
ให้ชัดเจน สร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้รับสารด้วยความสงสัยผ่านการสร้างค าถามในใจผู้รับสาร เพ่ือให้
ผู้รับสารอยากค้นหาค าตอบตลอดจนสร้างความพึงพอใจหลังจากคลายข้อสงสัยได้ นอกจากนีผู้้รับสาร
ยังรู้สึกได้ถึงความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันของเรื่องราว และได้เห็นพัฒนาการของเรื่องที่เล่าตามล าดับ
เวลาด้วย 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อการวิจัยในอนาคต 
 

5.3.2.1 จากผลการวิจัยพบว่า วง BLACKPINK มีชื่อเสียงโดดเด่นในด้าน MV เพลง
อย่างมาก ถือว่าเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกเลยก็ว่าได้ ดังนั้น MV เพลงของวง BLACKPINK จึงเป็น
ประเด็นที่มีความน่าสนใจที่จะท าการศึกษา เนื่องจากมีหลายตัวแปรที่สามารถท าการศึกษาได้ เช่น 
สัญญะ วัฒนธรรม นวัตกรรม ท่าเต้น รวมถึงเรื่องแฟชั่นการแต่งกายแต่งหน้าที่มีความโดดเด่น 
เป็นผู้น าเทรนด์อยู่เสมอ 
 

5.3.2.2 ส าหรับแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์และการเล่าเรื่องของวง 
BLACKPINL นั้น ควรท าการศึกษาจากภาษาเกาหลีที่เป็นภาษาต้นฉบับของวง BLACKPINK โดยตรง 
เพ่ือที่จะท าให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และควรท าการศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่มีความ
หลากหลายมากกว่าในงานวิจัยชิ้นนี้ เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น บท
สัมภาษณ์ในรายการวิทยุ บทสัมภาษณ์จากนิตยสาร รายการวาไรตี้ที่เข้าร่วม และรายการเรียลลิตี้ 
ต่ า ง  ๆ  ได้ แก่  ร ายการ  BLACKPINK HOUSE,  รายการ  BLACKPINK DIARIES และรายการ 
BLACKPINK Star Road 
 

5.3.2.3 งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ส่วนประกอบเท่านั้น จึงควรเพ่ิมเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอ่ืน เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือการสนทนากลุ่มกับกลุ่มแฟนคลับ เป็นต้น เพ่ือที่จะได้ค าตอบเพ่ิมเติมในมิติอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ยังสามารถเพ่ิมระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่สมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น  
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