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 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาอตัลกัษณศิ์ลปินเกาหลีวง TWICE ผ่านสื่อออนไลน ์
ที่ท าให้เกิดกระแสนิยม โดยใช้ระเบียบวิธีก่ีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาผ่านเทคนิคการวิเคราะห์
ส่วนประกอบ ในบริบทที่สามารถสื่อสารใหเ้ขา้ใจไดใ้นระดับสากล ไม่จาเป็นตอ้งมีความรูภ้าษา
เกาหลีที่แตกฉาน จากการคดัเลือกหน่วยขอ้มลูที่มียอดผูเ้ขา้ชมหรือยอดกดถูกใจมากที่ สดุของแต่
ละช่องทางการสื่อสาร ซึ่งปรากฏผลการวิจยั ดงันี ้
 1) การสื่อสารออนไลน์ของศิลปินวง TWICE มีช่องทางหลักอยู่ 3 ช่องทางที่ใช้ในการ
เผยแพร่ผลงาน และเป็นช่องทางที่มีผูติ้ดตามสูงที่สุด ไดแ้ก่ (1) YouTube, (2) Instagram, และ 
(3) V LIVE โดยมีเทคนิคการน าเสนอเสียงและดนตรีประกอบที่มีคุณภาพ มีการใช้น า้เสียงที่
เหมาะสม เป็นเอกลกัษณ ์และติดหู ส่วนการใชภ้าพประกอบ เลือกใชส้ญัญะที่ มีความสอดคลอ้ง
กบัเนือ้หา มีความคิดสรา้งสรรค ์แปลกใหม่ เป็นที่น่าจดจ า น าเสนอตวัละครไดน้่าสนใจทุกคนกับ
การแสดงที่เป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังมีศิลปะในการน าเสนอที่ไม่น่าเบ่ือ มีความยาวเหมาะสม ใช้
เทคนิคต่าง ๆ จากความสามารถของสื่อดิจิทลัช่วยในการสื่อสาร น าเสนอรายละเอียดไดค้รบถว้น 
ท าให้เห็นภาพได้ชัดเจน ใช้อุปมาในการเปรียบเทียบ อีกทั้งยังมีการใช้ มีการใช้ # (Hashtag) 
เพื่อใหง้่ายต่อการติดตามหรือคน้หา 

 2) อัตลกัษณข์องวง TWICE เกิดจากการผสมผสานอัตลักษณ์ของสมาชิกที่มีความโดด
เด่นแตกต่างกนัชดัเจน ซึ่งแต่ละคนก็มีอตัลกัษณท์ี่หลากหลายในตวัเอง สามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบ



 

ง 

 

ไดแ้ก่ (1) อตัลกัษณท์ี่ค่ายตน้สงักัดก าหนดให ้คือ มีการก าหนดกรอบของวงใหดู้น่ารกั มีเสน่ห ์ดู
เป็นผูห้ญิงที่มีพลงั, และ (2) อตัลกัษณท์ี่สมาชิกวงก าหนดเอง คือ มีการแสดงออกใหเ้ห็นถึงความ
อดทน ความพยายามในการฝึกฝน เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา นอกจากนีย้ังมีบุคลิกที่ยิม้
แยม้ แจ่มใส ขีเ้ลน่ สนกุสนาน มีความมั่นใจในตวัเองสงู และไม่ห่วงสวย  
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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.
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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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