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______________________________________________________________________________ 

การวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษารูปแบบการน าเสนอเน้ือหาบนส่ือทวิตเตอร์ของศิลปินเกาหลีและ
ปฏิกิริยาการตอบกลบัของกลุ่มแฟนคลบั เป็นระเบียบวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) บนัทึก
ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือลงรหสัในการวิเคราะห์เน้ือหา (Coding Sheet) จากบญัชีทวิตเตอร์ของศิลปินเกาหลี 
คือ (1) BTS  (2) NCT และ (3) BLACKPINK ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2564  

 ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาวง BTS ใช้รูปภาพและขอ้ความประกอบ  
วง NCT ใช้เน้ือหาการรีทวิตจากบญัชีอ่ืน วง BLACKPINK ใช้เน้ือหาการลิงค์จากเวบ็ไซต์ภายนอก
มากท่ีสุด ดา้นสัดส่วนเสาหลกัเน้ือหา วง BTS เนน้สัดส่วนเน้ือหามุกตลก (Gag) ค าพูดหรือขอ้ความ 
ส่วนวง NCT และวง BLACKPINK เน้นสัดส่วนเน้ือหาขอ้มูลเก่ียวกบัแคมเปญ (Campaign) อลับั้ม 
หรือ กิจกรรมของศิลปิน ดา้นวตัถุประสงคใ์นการส่ือสารของศิลปิน พบว่า วตัถุประสงคเ์พื่อความ
บนัเทิงมีปฏิกิริยาการตอบกลบัของแฟนคลบัมากท่ีสุด ส่วนกลยุทธ์ในการสร้างและตรึงความสนใจ 
ด้านอารมณ์ขนัและด้านการกระท าท่ีเน้ือหาเป็นการแจ้งข่าวสารความเคล่ือนไหวของศิลปินพบ
ปฏิกิริยาการตอบกลบัของแฟนคลบัมากท่ีสุด ซ่ึงปฏิกิริยาการตอบกลบัต่อเน้ือหาปรากฎการกดชอบ 
(Like) มากท่ีสุด 

จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่า การน าเสนอเน้ือหาบนส่ือทวิตเตอร์ของศิลปินท่ีท าให้
เกิดปฏิกิริยาการตอบกลบัของแฟนคลับได้มากท่ีสุด ควรมีเน้ือหาจากการรีทวีตจากท่ีอ่ืน หรือ  
การลิงคจ์ากเวบ็ไซตภ์ายนอกท่ีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัศิลปิน ดา้นเพลง หรือ การจดักิจกรรม โดยเน้ือหา
ควรน าเสนอดว้ยรูปภาพท่ีมีขอ้ความประกอบและเนน้เน้ือหาความบนัเทิงเพื่อสร้างอารมณ์ขนั
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______________________________________________________________________________ 

 

The purpose of this quantitative research were to study the format of K-Pop artists content, 
as well as, to analyze their fans' engagement on Twitter. The research instrument was coding sheets. 
Data were collected between January 1, 2021 to October 31, 2021 from official accounts of K-pop 
groups on Twitter, namely, 1) BTS, 2) NCT, and 3) BLACKPINK. 

Results were concluded as follows: 1 )  With regard to content formats, BTS mostly 
presented with pictures and captions, while NCT retweeted and BLACKPINK shared content which 
linked to external websites. 2) Concerning the proportion of content, BTS account was full of gags, 
phrases, and texts, while NCT and BLACKPINK ones were usually filled with their campaigns, 
albums, or band activities. 3)  For communication purposes, entertaining content has the highest 
engagement from fans. 4)  Regarding the strategies to engage and capture fans’ attention, fun and 
informative posts, which updated all artists' activities, received the highest reactions from fans, 
mostly in the form of likes. 

The results from this research suggested that fans engaged with K-pop Twitter accounts 
the most when they consumed retweets or shared links which related to the band activities, such as 
music or events. The content should be for fun, and presented with pictures and captions.


