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การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การเล่าเรื่องผ่านสัญญะทางสังคมในซีรสี เ์ รื่อง Squid Game
มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ อันได้แก่ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการเล่าเรื่องและการนาเสนอสัญญะ
ทางสังคมของซีรสี ์เรื่อง Squid Game 2) เพื่อศึกษาการตีความและความคิดเห็นของผู้ชมเรื่อง
Squid Game ใน Generation Y โดยการศึ ก ษาครัง้ นี้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิธ ี ก ารวิ จ ัย เชิง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
และการนาเสนอสัญญะทางสังคมของซีรสี ์เรื่อง Squid Game ทัง้ นี้ยงั มีการใช้ขอ้ มูลสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิเทศศาสตร์จานวน 4 ท่าน ร่วมกับการ
สัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มเป้ าหมาย Generation Y ทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 27-42 ปี จานวน
6 ท่าน
ผลจากการวิจยั ในครัง้ นี้พบว่า การเล่าเรื่องของซีรสี ์เรื่อง Squid Game นัน้ นี้มรี ูปแบบ
การเล่าเรื่องผ่านเกมส์ท่จี าลองถึงสังคมขนาดย่อย มีการนาเกมส์การละเล่นเด็ก ของประเทศ
เกาหลีใต้เข้ามาประยุกต์ใ ช้ใ นแต่ละด่าน ซีรสี ์มกี ารขับเคลื่อ นผ่ านความดราม่าของตัว ละคร
มากกว่าความซับซ้อนของเกมส์และเรือ่ งราว ทัง้ นี้องค์ประกอบในแต่ละฉากและคาแรกเตอร์ของ
นักแสดงยังมีความโดดเด่นและเป็ นเอกลักษณ์ มีเพลงประกอบที่ตดิ หูและชวนให้กดดัน ทัง้ นี้ยงั
อัดแน่ นไปด้วยสัญญะที่นาเสนอถึงความไม่เท่าเทียมระหว่างชนชัน้ ทางสังคม ผ่านการรสอด
แทรกในรูปแบบของทางตรงและทางอ้อม ตัง้ แต่สญ
ั ญะทางวัตถุ เหตุการณ์ และคาแรกเตอร์ของ
ตัว ละครที่แ ตกต่ า งกัน ไป โดยการตีค วามผ่ า นความหมายของสัญ ญะต่ า ง ๆ (Process of
Signification) และการเล่าเรือ่ งตามทฤษฎีการเล่าเรือ่ ง (Narrative Theory) รวมถึงความคิดเห็น
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ของกลุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่มค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน
ในส่วนของการตีความหมายและความคิดเห็นหลังรับชมซีรสี ์ ซึ่งอาจหมายความว่า Squid Game
เป็ นซีรสี ท์ ไ่ี ม่ซบั ซ้อน มีจุดพลิกผันให้ผคู้ นประหลาดใจ และสร้างความสนุ กส่งผลให้ผมู้ สี ่วนร่วม
ไปกับซีรสี ์ได้ ทัง้ นี้ยงั เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับปั ญหาทางสังคมตัง้ แต่เรื่องความสัมพันธ์ใ น
ครอบครัวไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว้างชนชัน้ ทางสังคม ซึง่ ถือว่าเป็ นซีรสี ท์ ต่ี แี ผ่เรื่องสังคมทุน
นิยมและอานาจจากคนชนชัน้ สูงได้อย่างประสบความสาเร็จ
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This independent study on "Squid Game’s storytelling through social symbolics"
has 2 objectives, including 1) to study the narrative analysis and social symbols in the
Squid Game series. 2) to study viewers interpretative and opinion of Squid Game in Y
Generation. This study used the qualitative research approach by collecting information,
content analysis and presentation of social symbols in the Squid Game. The information
will be incorporated with the information from the in-depth interview of the communication
arts expert 4 people and information from the focus group interview of generation Y aged
27-42 years 6 people.
The research result found that the narrative of the Squid Game series is the social
simulation through South Korea children’s games. The series is driven through the drama
of the characters rather than the complicated of the games. The elements of each scene
and the characters are outstanding and unique. There is sticky soundtrack. In addition,
the series is full of symbolism to represent inequality in the social class through insertion
in the form of direct and indirect. Use the symbolism of the objects, situations, and
behavior of the characters that appear in the series by interpretation through the Process
of Signification. And storytelling based on narration theory, Including the opinions of the
sample groups are quite similar in terms of interpretation and opinion after watching the
series. This could mean that Squid Game series are uncomplicated series and easy to
understand. There is a turning point to surprises and resulted in the viewers emotional in
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the series. More than that, it raises awareness of social issues ranging from family
relationships to class inequality, as well as exposing capitalists from the elite. This is a
successful series.

