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การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ศิลปิ นเกาหลีวง TWICE ผ่านสื่อออนไลน์
ที่ทาให้เ กิด กระแสนิ ยม โดยใช้ระเบี ย บวิ ธี กี่ วิจัยเชิ ง คุณ ภาพ ศึกษาผ่ านเทคนิ ค การวิเ คราะห์
ส่วนประกอบ ในบริบทที่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ในระดับสากล ไม่จาเป็ นต้องมีความรู ภ้ าษา
เกาหลีท่ีแตกฉาน จากการคัดเลือกหน่วยข้อมูลที่มียอดผูเ้ ข้าชมหรือยอดกดถูกใจมากที่ สดุ ของแต่
ละช่องทางการสื่อสาร ซึ่งปรากฏผลการวิจยั ดังนี ้
1) การสื่ อสารออนไลน์ของศิล ปิ น วง TWICE มี ช่ องทางหลักอยู่ 3 ช่ องทางที่ใช้ในการ
เผยแพร่ผลงาน และเป็ นช่องทางที่มีผูต้ ิดตามสูงที่สุด ได้แก่ (1) YouTube, (2) Instagram, และ
(3) V LIVE โดยมี เ ทคนิ ค การน าเสนอเสี ยงและดนตรี ประกอบที่มี คุณ ภาพ มี การใช้นา้ เสี ย งที่
เหมาะสม เป็ นเอกลักษณ์ และติดหู ส่วนการใช้ภาพประกอบ เลือกใช้สญ
ั ญะที่ มีความสอดคล้อง
กับเนือ้ หา มีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ เป็ นที่น่าจดจา นาเสนอตัวละครได้น่าสนใจทุกคนกับ
การแสดงที่เป็ นมืออาชีพ อีกทั้งยังมีศิลปะในการนาเสนอที่ไม่น่าเบื่อ มีความยาวเหมาะสม ใช้
เทคนิคต่าง ๆ จากความสามารถของสื่อดิจิทลั ช่วยในการสื่อสาร นาเสนอรายละเอี ยดได้ครบถ้วน
ทาให้เ ห็นภาพได้ชัดเจน ใช้อุปมาในการเปรียบเทียบ อีกทั้ง ยัง มี การใช้ มี การใช้ # (Hashtag)
เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามหรือค้นหา
2) อัตลักษณ์ของวง TWICE เกิดจากการผสมผสานอัตลักษณ์ของสมาชิกที่มีความโดด
เด่นแตกต่างกันชัดเจน ซึ่งแต่ละคนก็มีอตั ลักษณ์ท่ีหลากหลายในตัวเอง สามารถแบ่งออกเป็ นรูปแบบ

ง
ได้แก่ (1) อัตลักษณ์ท่ีค่ายต้นสังกัดกาหนดให้ คือ มีการกาหนดกรอบของวงให้ดูน่ารัก มีเสน่ห์ ดู
เป็ นผูห้ ญิงที่มีพลัง, และ (2) อัตลักษณ์ท่ีสมาชิกวงกาหนดเอง คือ มีการแสดงออกให้เห็นถึงความ
อดทน ความพยายามในการฝึ กฝน เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา นอกจากนีย้ ังมีบุคลิ กที่ยิม้
แย้ม แจ่มใส ขีเ้ ล่น สนุกสนาน มีความมั่นใจในตัวเองสูง และไม่ห่วงสวย
คาสาคัญ: อัตลักษณ์, การสื่อสารออนไลน์, กระแสนิยม
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The objective of the research was to study TWICE’s identity 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 need a proficient Korean language skill. The sample was selected from the most
engagement in each channel. The study pointed out that.
1) TWICE has 3 online official channels which have the most engagement to
promote their works as follows: (1) YouTube, (2) Instagram, and (3) V LIVE. By using a
presentation technique with high-quality sound and background music, the unique voice
of artists with catchy lyrics, while the video using the sign that related to the story in
creatively, innovative, and memorable ways. The characters are also presented
interestingly. In addition, the length is also presented in proper timing. By using all
technological tools to present all information effectively to make the audience understand
clearly, furthermore, by using # (Hashtag), the following and searching are way easier.

ฉ
2) TWICE’s identity made from the combination of member’s 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 cute, elegant, and powerful girl, and
(2) identity from themselves that training effort for self-improvement at all times. Included
brightness, fun, childish, and highly confident personalities as well.
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