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บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
สังคมออนไลน์และการธ�ำรงรักษาของ กลุ่มแฟนคลับนัก
ร้องเกาหลีในประเทศไทย กรณีศึกษา ศิลปินวง GOT7
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อและการแสวงหาข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของ
กลุ่มแฟนคลับนักร้องเกาหลีในประเทศไทยวง GOT7 (2)
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการธ�ำรงรักษาของกลุ่มแฟนคลับนัก
ร้องเกาหลีในประเทศไทยวง GOT7 โดยรูปแบบการวิจัย
เป็นแบบเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จากทางกลุ่มผู้บริหาร
และบุคลากรทีด่ แู ลรับผิดชอบบนสือ่ ออนไลน์รวมไปถึงการ
จัดกิจกรรมร่วมกับศิลปินเกาหลีของทางศูนย์วัฒนธรรม
เกาหลีประจ�ำประเทศไทยและกลุม่ แฟนคลับศิลปินนักร้อง
เกาหลีวง GOT7 ในประเทศไทย จ�ำนวน 15 ท่าน
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ของกลุ่มแฟนคลับวง GOT7 ในประเทศไทยนั้น มีการ
เปิดรับผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก โดยมีช่องทางใน
การติดตามหาข้อมูลที่หลากหลายผ่านทางสื่อ Youtube,
Twitter หรือ Facebook (แฟนเพจ) ที่สามารถกระจาย
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย ตามไลฟ์สไตล์
ของแต่ละสือ่ ทีน่ ำ� เสนอ มีการส่งต่อเนือ้ หาข้อมูลต่างๆของ
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วง GOT7 ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพหรือวีดีโอ ทั้ง
จากกลุ่มแฟนคลับ ค่ายเพลงและข่าวตามเว็ปไซต์ต่างๆที่
น�ำเสนอ มีการคัดสรรเนื้อหาของข่าว ที่ท�ำให้ดูน่าสนใจ
สนุก น่าติดตาม อัปเดตความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง มี
ความถูกต้อง ชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือจากแหล่งข่าวที่
ได้ ทั้งมีการสอดแทรกเนื้อหาที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์
และมีประโยชน์แก่ผู้รับชม ในส่วนการรับรู้ของกลุ่มแฟน
คลับวง GOT7 มีการเปิดรับข่าวสาร โดยเริ่มจากความน่า
สนใจในตัวศิลปินเกาหลี ตั้งแต่การติดตามศิลปินก่อนเด
บิวต์ การได้เห็นผลงานต่างๆ ก่อให้เกิดความชื่นชอบ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในการติดตาม สนันสนุนศิลปิน
นอกจากนี้วง GOT7 มีสมาชิกที่เป็นคนไทย จึงท�ำให้เป็นที่
รูจ้ กั และดูนา่ สนใจมากยิง่ ขึน้ จนกลายเป็นสิง่ ส�ำคัญทีแ่ ฟน
คลับจดจ�ำทั้งเนื้อหาและตัวศิลปินวง GOT7 ได้เป็นอย่างดี
รวมถึงการติดตามได้อย่างต่อเนื่อง
กลุม่ แฟนคลับมีการติดตามศิลปินวง GOT7 มาอย่าง
ยาวนานและต่อเนือ่ ง ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ตา่ งๆในปัจจุบนั
มีการน�ำเสนออัปเดตข่าวสาร กิจกรรม การแสดง ตาราง
ความเคลื่อนไหว ไม่ให้ห่างหายไป จึงท�ำให้แฟนคลับยัง
คงคอยติดตามศิลปินวง GOT7 ได้ตลอดเวลา ซึ่งเหตุผล
ที่ติดตามข่าวสารวง GOT7 นั้น เพื่อตอบสนองความชื่น
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ชอบ ความรักในตัวศิลปินมายาวนาน อีกทั้งกระแสความ
นิยมของศิลปินเกาหลีทยี่ งั คงได้รบั ความนิยมอย่างต่อเนือ่ ง
ท�ำให้เกิดการรวมตัวเพื่อท�ำกิจกรรมให้แก่ศิลปิน แสดงให้
เห็นถึงความรักและการเชื่อมโยงระหว่างแฟนคลับในการ
สร้างเครือข่าย มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มแฟนคลับที่
ติดตามวงเดียวกัน ท�ำให้เกิดพืน้ ทีช่ มุ ชนเสมือนโดยถูกเชือ่ ม
ความสัมพันธ์ดว้ ยข่าวสารของศิลปินและการมีปฏิสมั พันธ์
กัน ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินและกลุม่ แฟนคลับ
ยังคงผูกพันติดตามข่าวสารอย่างยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ : การเปิดรับสื่อ / สื่อสังคมออนไลน์ / การธ�ำรง
รักษา / กลุ่มแฟนคลับ / GOT7

Abstract

The purpose of this research is to 1) study media
exposure and information search on social network
of GOT7 fan club in Thailand and to 2) study the
retention behaviour of GOT7 fan club in Thailand.
An in-depth interview is used in this research to
obtain qualitative data. Semi-formal interviews were
conducted on K-Pop business executives, online
media admins, K-Pop event promoters, and fifteen
GOT7 fans.
Results reveal that GOT7 fans in Thailand follow
news and updates about the group via social media;
in particular, Youtube, Twitter, and Facebook Fanpage
as they can disseminate information and updates
quickly. Moreover, they are easy to access. Information
about GOT7 is shared in a form of text messages,
photos, and videos and is also shared among the fans
and the recording company. The contents on social
media are highly preferred among the fans as they
are nicely presented and updated real time. The fans
perceive that the social media news has credibility
and accuracy. In addition, GOT7 fans go through
the selection process. The attraction started even
before the group debut and was developed in to a
passion for the artists and their music.  Furthermore,
GOT7 has a Thai member which increases the group’s
recognition; hence, escalating the group’s popularity.
GOT7 fans have also followed the group for
a long period of time on social media sites. They

receive information about activities, tour dates and
concerts, and updates about the artists themselves.
They often reunites to do activities together which
resulted in a strong online community. Therefore, a
shared passion has connected them and retained
them with the group.
Keywords : Media Exposure / Social Media /
Retention / Fan Clubs /GOT7

บทนำ�

สังคมไทยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติ
ทั้งตะวันตกและตะวันออก ซึ่งในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่า
วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีกำ� ลังมีอทิ ธิพลต่อสังคมไทย
อยู่ ซึง่ แผ่ขยายเข้ามาตาม กระแสความนิยมอย่างต่อเนือ่ ง
ส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างหลีกเลีย่ งไม่
ได้ กลุ่มวัยรุ่นไทยเป็นกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
เกาหลีมากที่สุด (อ�ำนาจ เกิดเทพ, 2553) ซึ่งเป็นไปตาม
กระแสความนิยม ทีศ่ ลิ ปินเกาหลีนนั้ มีอทิ ธิพลในด้านต่างๆ
ต่อวัยรุ่นอย่างมาก ท�ำให้ศิลปินถูกใช้เพื่อโฆษณาสินค้าที่
เกี่ยวกับวัยรุ่นที่มีความน่าสนใจด้านเกาหลี เพื่อให้ได้รับ
การตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นกลุ่มนี้
กระแสเกาหลีในไทยเริ่มต้นจากการฉายละครชุด
เกาหลีในปี 2002 โดยละครยุคแรกทีเ่ ริม่ ฉายคือ  ลิขติ แห่ง
ดวงดาว (Wish Upon a Star) , รักนี้ชั่วนิรันดร์ (Autumn
in my heart), เพลงรักในสายลมหนาว (Winter Love
Song) , แดจังกึมจอมนางแห่งวังหลวง (The Great Jang
Geum) จนถึง สะดุดรักที่พักใจ (Full House) และ เจ้า
หญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา (Princess Hours) กลาย
เป็นจุดสร้างอิทธิพลต่อความชื่นชมกระแสเกาหลีทั้งใน
เนื้อเรื่อง วิวทิวทัศน์ และตัวพระเอกที่เป็นคนเกาหลีได้
มากกว่าสื่ออื่นๆ ทั่วทั้งทวีปเอเชีย เกาหลีรวมถึงการเข้า
มาของศิลปินเกาหลี ทั้งกลุ่มและเดี่ยวในประเทศไทย ที่
จุดให้เกิด Korean Fever
ปัจจุบันตลาด Social Media ถือว่าเป็นยุคแห่งการ
สือ่ สารมวลชนแบบเสรี เกิดการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมต่าง
ถิ่นผ่านทางการสื่อสารที่ไร้พรมแดนหรือยุคโลกาวิวัฒน์
(Globalization) ในประเทศไทยมีการเติบโตที่รวดเร็วมาก
มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เป็นไปอย่างง่ายดาย
และรวดเร็วผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) รวมไปถึงสื่อ
ออนไลน์นับเป็นสื่อช่องทางใหม่ที่มีบทบาทและมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจนกระทัง่ สินค้าและวัฒนธรรม
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แต่ละประเทศได้เข้ามาสู่ประเทศไทย ทั้งอเมริกา“Hollywood” เป็นสินค้าน�ำร่อง จากนั้นเริ่มมีจาก จีน ญี่ปุ่นที่
หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆ ได้รับความนิยม จนกระทั่งกระแส
เกาหลี “Korean Wave” เข้ามาในประเทศไทย   เป็น
ปรากฏการณ์ความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีในอุตสาหกรรม
K-POP สามารถเข้าถึงกลุ่มคนไทยได้อย่างรวดเร็วและได้
รับกระแสความนิยมอย่างสูงมากในประเทศไทย ไม่ว่าจะ
เป็นทุกช่องทางจากสื่อต่างๆ ที่มีการเผยแพร่ ข่าวศิลปิน
มิวสิควิดีโอเพลงในรายการต่างๆ แม้กระทั่งการจัดงาน
คอนเสิรต์ หรืองานพบปะแฟนคลับของนักร้องเกาหลีอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมการส่งออกน�ำเข้าสินค้า
จากเกาหลีเข้ามาในไทยเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งรูปแบบสินค้า
วัฒนธรรมเกาหลี ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ เพลง นัก
ร้อง แฟชั่น การท่องเที่ยว ศิลปะการแสดง อาหาร ฯลฯ
โดยในปี 2561 มูลค่าการน�ำเข้าสินค้าจากเกาหลีการค้า
ระหว่างไทย-เกาหลีใต้ อยู่ที่ 13,766 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 8.76 แบ่งเป็นการส่งออก
4,888.9 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสนิ ค้าส่งออกส�ำคัญ เช่น
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น (กรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2562)
กระแสเกาหลีได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำวัน
โดยไม่รู้ตัว โดยอิทธิพลของ Korean Wave และกระแส
K-POP ที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานและต่อเนื่องนั่นถูกเรียก
ว่าระบบดารา (Star) ที่ใช้กลุ่มศิลปินเป็นผู้น�ำการแพร่
กระจายวัฒนธรรมและค่านิยมของเกาหลีสู้ประเทศต่างๆ
โดยระบบดารานัน้ น�ำมาซึง่ การเกิดของกลุม่ แฟนคลับทีค่ ลัง่
ไคล้นักร้องนักแสดงหรือผู้มีความภักดี ซึ่งจะมีพฤติกรรม
ที่พร้อมจะจ่ายเงิน ส่งเสริมและใช้เวลาไปกับการซื้อสินค้า
ทีเ่ กีย่ วกับศิลปินทีช่ นื่ ชอบ อีกทัง้ ยังมีพฤติกรรมรวมตัวกัน
เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร แบ่งปันข้อมูล รวมไปถึงการ
สร้างวัฒนธรรมร่วมกัน ส่งผลให้เกิดทัศนคติด้านบวกให้
กับศิลปินที่ชื่นชอบ (ณิชชา ยงกิจเจริญ, 2559)
จากข้อมูลข้างต้น การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสือ่
สังคมออนไลน์และการธ�ำรงรักษาของกลุม่ แฟนคลับนักร้อง
เกาหลีในประเทศไทย กรณีศกึ ษา ศิลปินวง GOT7 มีความ
ส�ำคัญซึ่งวง GOT7 มีอิทธิพลเป็นต้นแบบของเยาวชนไทย
โดยได้เลือกศึกษากลุ่มแฟนคลับวง GOT7 ที่ติดตามสื่อ
สังคมออนไลน์ทางศูนย์วฒ
ั นธรรมเกาหลีฯ ซึง่ เป็นเยาวชน
กลุม่ หนึง่ ทีต่ ดิ ตามสืบค้นหาข้อมูลของศิลปินตลอด สามารถ
ถ่ายทอดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์และการ
ธ�ำรงรักษาได้ดี อีกทั้งกลุ่มแฟนคลับ มีความหลากหลาย
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ทางด้านฐานะ สังคม เศรษฐกิจ พฤติกรรมการแต่งกาย
สินค้าอุปโภคและบริโภคที่เน้นตามกระแสศิลปินเกาหลี
และมีการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั แฟนคลับทีต่ ดิ ตามวงเดียวกัน
ด้วย ก่อให้เกิดเครือข่ายแฟนคลับและน�ำไปสู่การสนทนา
ในประเด็นต่างๆที่กว้างขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการด�ำรงอยู่
ของเครือข่ายแฟนคลับในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการแสวงหาข้อมูล
สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มแฟนคลับนักร้องเกาหลีใน
ประเทศไทยวง GOT7
2) ศึกษาพฤติกรรมการธ�ำรงรักษาของกลุ่มแฟนคลับนัก
ร้องเกาหลีในประเทศไทยวง GOT7

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดเกีย่ วกับการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure)
การเปิดรับสื่อของผู้รับสารมีความคาดหวังจากสื่อว่า
การบริโภคข่าวสารจากสือ่ จะช่วยตอบสนองความต้องการได้
ซึง่ จะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ หรือเปลีย่ นลักษณะ
นิสัย และพฤติกรรมบางอย่างได้ โดยที่การเลือกบริโภค
สือ่ มวลชนนัน้ จะขึน้ อยูก่ บั ความต้องการ หรือแรงจูงใจของ
ผูร้ บั สารเอง เพราะบุคคลแต่ละคน ย่อมมีวตั ถุประสงค์และ
ความตัง้ ใจในการใช้ประโยชน์จากสือ่ มวลชนด้วยเหตุผลที่
โดยมีกระบวนการเลือกรับรูท้ แี่ ตกต่างกันคือ กระบวนการ
เลือกสรร (Selective Process) ของผู้รับสารที่แตกต่าง
กัน (Klapper, 1960) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนส�ำคัญ 4
ขั้นตอน คือ
1) การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้น
แรกในการเลือกช่องทางการสื่อสารบุคคลจะเลือกเปิดรับ
สื่อและข่าวสารจากแหล่งสารที่มีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง
2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention)
ผูเ้ ปิดรับข่าวสารมีแนวโน้มทีจ่ ะเลือกสนใจข่าวจากแหล่งใด
แหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของ
ตน
3) การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่อบุคคลเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารแล้ว ก็ใช่วา่ จะรับรูข้ า่ วสารทัง้ หมดตามเจตนารมณ์
ของ ผูส้ ง่ สารเสมอไปเพราะคนเรามักเลือกรับรูแ้ ละตีความ
หมายสารแตกต่างกัน
4) การเลือกจดจ�ำ (Selective Retention) บุคคลจะเลือก
จดจ�ำข่าวสารในส่วนที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการ
ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไม่น�ำไป

ถ่ายทอดต่อในส่วนที่ตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย
Backer, (1971) ให้ความหมายของการเปิดรับข่าวสาร โดย
จ�ำแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารดังนี้
1. การแสวงหาข้อมูล (Information Receptivity)
กล่าวคือ บุคคลจะแสวงหาข้อมูลเมื่อต้องการให้มีความ
คล้ายคลึงกับบุคลอืน่ ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ หรือเรือ่ งทัว่ ๆไป
2. การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity)
กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสารเพื่อต้องการทราบข้อมูล
ที่ตนเองสนใจ อยากรู้
3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity)
กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสารเพราะต้องการกระท�ำสิง่
ใดสิง่ หนึง่ หรือเพือ่ ผ่อนคลายอารมณ์วตั ถุประสงค์ของการ
เลือกเปิดรับข่าวสาร หรือบริโภคข่าวสารของผู้รับสาร
2. แนวคิดเกี่ยวกับการธ�ำรงรักษา (Retaining)
การบ�ำรุงรักษาบุคลากรว่าเป็นความ สามารถของ
องค์กรเป็นการจูงใจให้บคุ ลากรมีความจงรักภักดีตอ่ องค์กร
โดยองค์กรมีหน้าทีด่ าํ เนินการจัดระบบการท�ำงานด้วยความ
ปลอดภัยและจัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีด่ ี เพือ่ สร้าง
เสริมให้บคุ ลากรมีสขุ ภาพสมบูรณ์ แข็งแรงทัง้ ด้านร่างกาย
และจิตใจท�ำงานมีปริมาณงานและคุณภาพงานที่ดีให้แก่
องค์กร (อนิวัช แก้วจงนงค์, 2552)
การธ�ำรงรักษา คือ การที่องค์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ที่มุ่งป้องกัน พัฒนา และแก้ไขความไม่ปลอดภัยทางด้าน
กายภาพและจิตใจทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการท�ำงานของพนักงาน
ทัง้ นี้ เพือ่ ธ�ำรงรักษาให้เขาสามารถปฏิบตั งิ านให้แก่องค์การ
ด้วยความปลอดภัยทางกายและจิตใจ (วิเชียร วิทยอุดม,
2553)
การธ�ำรงรักษาสภาพบุคลากรน่าจะครอบคลุมการ
พิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต�ำแหน่ง การด�ำเนิน
การทางวินยั การอุทธรณ์และร้องทุกข์ และรวมถึงการเสริม
สร้างขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงานของพนักงาน (เสกสรร
เมฆไตรรัตน์, 2550)
3. แนวคิดเรื่องแฟน (fan) และแฟนดอม (Fandom)
จากงานวิจัยนี้มีการศึกษากลุ่มแฟนคลับชาวไทยต่อ
การรับรู้กระแสนิยมศิลปินนักร้องเกาหลี ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้น�ำกรอบแนวคิดเกี่ยวกับแฟนคลับมาใช้เป็นกรอบใน
การวิจัยด้วย
Henry Jenkins (1992) ได้อธิบายลักษณะส�ำคัญ
ของความเป็นแฟนคลับไว้ 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. ความสามารถในการน�ำแนวทางไปปฏิบตั ิ หมายถึง กลุม่
แฟนคลับที่น�ำสิ่งที่ได้รับชมหรือบริโภคไปเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติตนต่อภายหลังการบริโภค
2. ความสามารถในการสร้างกลุ่มชุมชนทางสังคม หมาย
ถึง การรวมตัวกันขอกลุ่มคนที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน
หรือคล้ายคลึงกัน
3. ความสามารถในการสร้างกลุ่มพิเศษ หมายถึง การจัด
ตั้งองค์กร ชมรม หรือสโมสรที่มีไว้เพื่อพูดคุยหรือแบ่งปัน
ความคิดเห็นต่างๆภายในกลุ่มของตนเอง
4. ความสามารถในการสร้างโลกศิลปะพิเศษ หมายถึง
การร่วมมือกันท�ำกิจกรรมที่มีมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้โดย
กลุ่มเพื่อแสดงออกถึงการมีวัฒนธรรมร่วมกัน
โดย Benedic Anderson (1971) ยังได้เสนออีกว่ารูป
แบบการแสดงออกในสังคมปัจจุบันนั้นอาจเกิดขึ้นได้ใน
พื้นที่เสมือนจริงผ่านการสื่อสารพูดคุยด้วยเทคโนโลยีการ
สื่อสารในปัจจุบันหรือในพื้นที่กายภาพจริง โดยการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น การไปชมคอนเสิร์ต เป็นต้น
(ศรัณย์ นันทอารี, 2552)
4. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสือ่ สังคมออนไลน์ (Social
Network)
ในปัจจุบนั สังคมมีความเปลีย่ นแปลงไปมากนับตัง้ แต่
สื่อออนไลน์มีความเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว สังคมใน
ปัจจุบันไม่จ�ำเป็นต้องเผชิญหน้าแต่สามารถสื่อสารได้ง่าย
ขึ้นทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือหลัก
SEO หรือ Search Engine Optimization (2554) ซึ่ง
เป็นเว็บไซต์รบั ท�ำสือ่ การตลาดผ่านทางสังคมออนไลน์ได้ให้
ความหมายของ Social Media ว่าหมายถึง สื่อในสังคม
ออนไลน์ที่ในปัจจุบันนิยมใช้งานกันมากและมีการใช้งาน
ในรูปแบบการสื่อสารสองทาง (Interactive) ซึ่งผู้ใช้งาน
สามารถเข้าถึงสือ่ ประเภทนีไ้ ด้อย่างสะดวกและรวดเร็ว, สือ่
สังคมออนไลน์ทมี่ กี ารตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง
โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถมีปฏิสมั พันธ์โต้ตอบ
กันได้ (ธัญวัฒน์ กาบคา, 2553) ได้สรุปความหมายของ
Social Media ไว้ว่าเป็นสื่อสังคมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีการทากิจกรรมร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต ใน
รูปแบบของเว็บไซต์ สามารถสื่อสารได้ทั้ง 2 ทาง โดยผู้ใช้
เป็นผูส้ อื่ สารเรือ่ งราว รูปภาพ และวิดโี อเชือ่ มโยงกับความ
สนใจและกิจกรรมของผู้อื่น แบ่งปันให้ผู้อื่นที่อยู่ในเครือ
ข่ายของตนได้รับรู้ ช่วยให้หาเพื่อนบนโลกอินเทอร์เน็ตได้
ง่าย เป็นสถานทีพ่ บปะสังสรรค์แบบออนไลน์อกี แห่งหนึง่ ที่
ให้ผู้ใช้บริการสามารถที่จะสร้างประวัติส่วนตัวเพื่อแนะน�ำ
ตัวเอง และสร้างเครือข่ายส่วนบุคคลของตนเพื่อติดต่อกับ
ผู้อื่น เพื่อการตอบสนองความต้องการในการติดต่อธุรกิจ
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หรือหาเพื่อนบนโลกไซเบอร์ทั้งสิ้น (เอมิกา เหมมินทร์,
2556)
5. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารประสบการณ์ลูกค้า
(Customer Experience Management: CEM)
การบริหารประสบการณ์ลกู ค้า (Customer Experience
Management: CEM) เป็นกระบวนการจัดการในการวาง
กลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า สร้าง
ความพึงพอใจความประทับใจให้กบั ลูกค้าตัง้ แต่ขนั้ ตอนการ
ตัดสินใจ การซื้อและการใช้ โดยศึกษาว่าลูกค้าต้องการ
มีประสบการณ์หรือการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ารวมถึง
แสวงหาสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า เมื่อ
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการลูกค้าจะเกิด
ความภาคภูมิใจและจะเชิญชวนเพื่อน คนรู้จักมาใช้สินค้า
หรือบริการเช่นเดียวกับตนเอง (ณัฐชา เลิศโกวิทย์, 2551)
จากข้อมูลพบว่า การบริหารประสบการณ์ลกู ค้า (Customer
Experience Management: CEM) เป็นการท�ำให้ลูกค้า
หรือผู้บริโภคมีความรู้สึกที่ดีๆ กับสินค้านั้น และมีการ
ส่งต่อความรู้สึกที่ดีนั้นกับคนรอบข้าง เช่น เพื่อน คนใน
ครอบครัว หรือคนในกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้รับความรู้สึก
หรือประสบการณ์ที่ดีๆ เหมือนกัน
6. ศิลปินวง GOT7
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วง GOT7 เป็นวงบอยแบรนด์ทมี่ สี มาชิกมาจากหลาก
หลายประเทศ ทั้งเกาหลีใต้ อเมริกา ฮ่องกงและไทย 7
หนุม่ บอยแบรนด์เกาหลีจากค่ายเพลง JYP Entertainment
ต้นสังกัดศิลปินเกาหลีชื่อดังมากมาย ที่ก�ำลังได้รับความ
นิยมทั่วโลกและในประเทศไทย
การเกิดปรากฏการณ์ต่างๆในสังคมไทยที่มีความ
เกีย่ วข้องกับศิลปินนักร้องเกาหลีวง GOT7 สามารถอธิบาย
ได้ว่าเป็นการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมกระแสนิยม เนื่องจาก
วัฒนธรรมเกาหลีทห่ี ลัง่ ไหลเข้ามาในประเทศไทยนัน้ ศิลปิน
นักร้องเกาหลีทเี่ ดินทางมาเปิดการแสดงเป็นจ�ำนวนเพิม่ ขึน้
ทุกๆปีจงึ ท�ำให้เกิดกระแสความชืน่ ชอบจึงท�ำให้นอกจากจะ
มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวันของกลุ่มแฟนคลับที่เปิด
รับแล้ว ยังมีอทิ ธิพลต่อการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของผูค้ น
ในสังคมไทยทีไ่ ม่ได้เปิดรับหรือบริโภคสินค้าเกาหลีโดยตรง
อีกด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดเจน
เช่น การรับประทานอาหารเกาหลี การเรียนภาษาเกาหลี
การเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี ความนิยมรูป
แบบการแต่งกายเลียนแบบศิลปินนักร้องเกาหลี หรือการ
บริโภคสินค้าต่างๆที่มาจากประเทศเกาหลี เป็นต้น
7. กรอบแนวคิดการวิจยั ตาม SMCR Model ของเบอร์โล
(Berlo) ดังนี้

ระเบียบวิธีวิจัย

วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้วธิ กี ารด�ำเนินวิจยั แบบ “สัมภาษณ์
แบบเจาะลึก”(In–Depth Interview) โดยท�ำการวิเคราะห์
เนื้อหาแบบเจาะลึกถึงแนวทางการน�ำเสนอเนื้อหาให้มี
ความน่าสนใจและเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และท�ำการ
สัมภาษณ์ทางกลุ่มผู้บริหารและบุคคลที่ดูแลในส่วนการ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ การจัดกิจกรรมของทาง
ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจ�ำประเทศไทย
การก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยการคัดเลือกจากผู้ที่เปิดรับข้อมูลข่าวสาร
และร่วมกิจกรรมของทางศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจ�ำ
ประเทศไทย กลุ่มแฟนคลับศิลปินนักร้องเกาหลีที่ร่วม
กิจกรรมทางศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจ�ำประเทศไทย
เพศชายและหญิงอายุ 15–35 ปี จ�ำนวน 10-15 คน ที่ชื่น
ชอบนักร้องเกาหลีและเข้าไปสัมภาษณ์แล้วท�ำการสอบถาม
ข้อมูลเชิงลึกตามหัวข้อวิจยั โดยคัดเลือกข้อมูลทีต่ รงกับงาน
วิจยั มาใช้ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ โดยใช้ระยะเวลาใน
การเก็บข้อมูลกลุม่ ตัวอย่างตัง้ แต่เดือน มิถนุ ายน–กรกฎาคม
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การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
และการธ�ำรงรักษาของกลุ่มแฟนคลับนักร้องเกาหลีใน
ประเทศไทย กรณีศึกษา ศิลปินวง GOT7
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ (Selective Exposure)
หมายถึง การเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้แก่ การอ่าน การ
ฟัง การดู การชม ของศิลปินนักร้องจากประเทศเกาหลีใต้
GOT7 ในการค้นคว้าหาข้อมูลหรือค้นคว้าหารายละเอียดที่
เกี่ยวกับศิลปินนักร้องจากประเทศเกาหลีใต้ GOT7 ผ่าน
สือ่ ออนไลน์ตา่ งๆ เพือ่ น�ำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจใน
การชื่นชอบรวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ
การสือ่ สาร (Communication) หมายถึง กระบวนการ
เชือ่ มโยงระหว่างผูส้ ง่ ไปถึงผูร้ บั ผ่านช่องทางการสือ่ สาร เช่น
สือ่ บุคคล สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ วิทยุ สือ่ โทรทัศน์ สือ่ อินเทอร์เน็ต
ฯลฯ สื่อเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ
ตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการการศึกษาความชื่น
ชอบศิลปินนักร้องเกาหลี วง GOT7
การแสวงหาข้อมูล (Information seeking) หมาย
ถึง การรวบรวมข้อมูลทัง้ ภายในและภายนอกทีม่ ปี ระโยชน์

ต่อการ ติดตามรายละเอียดที่เกี่ยวกับศิลปินนักร้องจาก
ประเทศเกาหลีใต้วง GOT7 ซึ่งประกอบด้วยการแสวงหา
ข้อมูล แหล่งข้อมูล ประเภทของสื่อ ความบ่อยครั้งในการ
แสวงหาข้อมูล
สื่อออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่อดิจิตอล ที่
มีข้อมูลในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และ เสียง
โดยใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึง
ได้ง่ายและเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลจากทั่วโลก โดยผู้
บริโภคสามารถใช้โปรแกรมเสิรช์ เอนจิน (Search Engine)
หาข้อมูลด้านวัฒนธรรม หรือสามารถรวมกลุ่มสนทนา
ระหว่างกันในเรือ่ งทีส่ นใจจนเกิดเป็นสังคมออนไลน์ซงึ่ การ
ศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษาเฉพาะเจาะจงในส่วนของ
Website และสื่อสังคมออนไลน์ที่ทางศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทยเป็นผูร้ บั ผิดชอบหรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง ซึง่ ได้แก่
Youtube, Twitter, Google+, Facebook
การธ�ำรงรักษา (The existence) หมายถึง การรักษา
แฟนคลับด้วยการใช้สงิ่ จูงใจ เพือ่ ให้แฟนคลับมีความจงรัก
ภักดีต่อศิลปินวง GOT7 ไปนานๆ โดยต้นสังกัดของศิลปิน
มีหน้าทีด่ ำ� เนินการจัดระบบการท�ำงานด้วยความจริงใจและ
การจัดพบปะแฟนคลับเป็นประจ�ำเพือ่ ท�ำให้กลุม่ แฟนคลับ
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา
วง GOT7 หมายถึง ( ไทย: ก็อตเซเว็น; เกาหลี: 갓
세븐) กลุม่ วงบอยแบรนด์จากเกาหลีใต้ทมี่ าจากหลากหลาย
ประเทศ ทัง้ เกาหลีใต้ อเมริกา ฮ่องกง และไทย สังกัดค่าย
เจวายพีเอนเตอร์เทนเมนต์ ประกอบไปด้วยสมาชิกจ�ำนวน
7 คน คือ เจบี, มาร์ก, แจ็กสัน, จินย็อง, ย็องแจ, แบม
แบม และยู-กย็อม เปิดตัวครั้งแรกในเดือนมกราคม พ.ศ.
2557 กับอีพีชื่อ Got it ?
แฟนคลับศิลปินเกาหลีวง GOT7 (GOT7 fans) หมาย
ถึง ผูท้ ชี่ นื่ ชอบและหลงใหลในศิลปินนักร้องวง GOT7 จาก
ประเทศเกาหลีใต้ โดยจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับนักร้องกลุ่มนี้
จากประเทศเกาหลีใต้อย่างเป็นประจ�ำ
ฐานกลุ่มแฟนคลับชาวไทย (Fan club in Thailand)
หมายถึง กลุ่มคนที่ชื่นชอบหรือคลั่งไคล้ในตัวบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล โดยกลุ่มบุคคลในที่นี้หมายถึง กลุ่มศิลปินนัก
ร้องวง GOT7 โดยมีกลุ่มแฟนคลับที่มีความชื่อชอบหรือ
คลั่งไคล้ จนทําให้เกิดการติดตามกลุ่มศิลปินนักร้องวง
GOT7 อย่างต่อเนื่อง จนทําให้เกิดการรวมตัวขึ้น เป็นก
ลุ่มแฟนคลับ “อากาเซ่” โดยในชีวิตประจําวันจะแบ่งเวลา
ให้กับการติดตามข้อมูลข่าวสาร จนเกิด พฤติกรรมต่างๆ
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ตามมาอย่างต่อเนือ่ ง เช่น การบริโภคสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กลุ่มศิลปิน เป็นต้น
กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี (Hallyu) หมายถึง ปรากฏการณ์
ของความนิยมในการบริโภคสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีใต้ในวง
กว้าง ไม่ว่าจะเป็นซีรี่ย์ รายการโทรทัศน์ เพลง หรือเกม
ออนไลน์ เป็นต้น โดยกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีนี้ได้
สร้างรายได้ให้กบั ประเทศเกาหลีใต้ได้อย่างมหาศาล (ประภา
วี ศิวเวทกุล, 2556) คนเกาหลีจึงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า
Hallyu (ฮันรยู) โดยมีรากศัพท์มากจากค�ำว่า 韩 (한) “ฮัน”
ทีม่ คี วามหมายว่า ชนชาติฮนั่ ซึง่ เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุห์ ลักของ
คนเกาหลี กับค�ำว่า 流 (류) “รยู” ที่มีความหมายว่า การ
หลั่งไหลหรือ กระแสคลื่น
Korean Pop Music หรือ (K-POP) หมายถึง แนวดนตรี
สไตล์ป๊อปจากประเทศเกาหลีใต้ ที่มีทั้งศิลปินเดี่ยวและ
กลุ่มจ�ำนวนมาก ซึ่งก�ำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก โดย
นับว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสความนิยมทางด้านบันเทิงจาก
ประเทศเกาหลีใต้

ผลการวิจัย

ผลการวิจยั ”การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสือ่ สังคม
ออนไลน์และการธ�ำรงรักษาของกลุม่ แฟนคลับนักร้องเกาหลี
ในประเทศไทย กรณีศกึ ษา ศิลปินวง GOT7”ประเด็นทีใ่ ช้ใ
นการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นได้แก่ 1) การเปิด
รับสือ่ ข่าวสารของกลุม่ แฟนคลับ 2) การธ�ำรงรักษาของกลุม่
แฟนคลับ 3) เพื่อศึกษาช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์ 4)
เพื่อศึกษาการสร้างประสบการณ์ของกลุ่มแฟนคลับ จาก
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุม่ ผูบ้ ริหาร
และกลุ่มแฟนคลับของวง GOT7 ในประเทศไทย พบว่ามี
ผลที่แสดงออกมาดังนี้
1. การเปิดรับสือ่ ติดตามข่าวสารของกลุม่ แฟนคลับ
วง GOT7
การศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มแฟนคลับติดตามผ่านช่อง
ทางสือ่ สังคมออนไลน์เป็นหลัก โดยผ่านช่องทาง Youtube,
Twitter และ Facebook Fanpage เนื่องจากเป็นสื่อที่มี
ความรวดเร็ว น่าเชือ่ ถือและเข้าถึงได้งา่ ย โดยมีการน�ำเสนอ
ข่าวที่เกี่ยวกับวง GOT7 ที่หลากหลาย ส่งต่อข้อมูลให้กับ
กลุม่ แฟนคลับอืน่ ๆได้ มีการสร้างเนือ้ หา (content) ให้ตรง
กับความต้องการ ให้ดูน่าสนใจ น่าติดตาม เพื่อตอบความ
ต้องการติดตามศิลปินเกาหลี อีกทัง้ ยังสามารถแสดงความ
คิดเห็น พูดคุยกับแฟนคลับที่ชื่นชอบเหมือนกันได้ รวมไป
ถึงส่งข้อความถึงศิลปินโดยตรงผ่านสื่อของตัวศิลปินโดย
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เฉพาะ การร่วมกิจกรรมต่างๆของทางสื่อต่างๆ อัปเดต
แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเป็นประจ�ำ  อีกทั้งเป็นช่อง
ทางที่แฟนคลับสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ได้เห็นมุมมอง
ต่างๆของศิลปินที่ไม่เคยมาก่อนหรือการขายสินค้าเกี่ยว
กับศิลปินเกาหลี
2. การธ�ำรงรักษาของกลุม่ แฟนคลับและทิศทางการ
ดูแลรักษาฐานกลุ่มแฟนคลับให้ยั่งยืน
กลุ่มแฟนคลับมีการติดตามศิลปินมาอย่างยาวนาน
และต่อเนื่อง ทางศิลปินมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร ไม่
ทิ้งห่างหายไป สามารถส่งต่อถึงแฟนคลับได้ มีการแชร์
ข้อมูลข่าวสารภายในกลุม่ ท�ำให้แฟนคลับยังคงเหนียวแน่น
ติดตามศิลปินที่ตนชื่นชอบได้ตลอดเวลา ซึ่งท�ำให้ทราบ
เหตุผลของการติดตามศิลปินอย่างใกล้ชิด กระแสความ
นิยมของศิลปินเกาหลีในปัจจุบัน จากข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ในครั้งนี้ ด้วยภาพลักษณ์ลักษณะของศิลปินที่
หล่อ น่ารัก ตลก อัธยาศัยดี เกิดความผูกพันการติดตาม
ตัง้ แต่ยงั ไม่ได้เปิดตัวจนได้รบั ความนิยม ยังสะท้อนให้เห็น
ว่า อิทธิพลศิลปินเกาหลีที่ส่งผลให้กลุ่มแฟนคลับยังคง
ติดตาม มีความกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร
ของศิลปินที่ตนชื่นชอบ คอยเชียร์ให้ก�ำลังใจอยู่เสมอ ซึ่ง
สิ่งส�ำคัญที่จะช่วยให้กลุ่มแฟนคลับสามารถธ�ำรงอยู่ได้นั้น
คือ แฟนคลับทุกคนจะต้องติดตามอัปเดตข่าวตลอด ตัว
ศิลปินต้องมีความเคลื่อนไหว มีการติดต่อสื่อสารกับแฟน
คลับผ่านสือ่ ต่างๆ ไม่ควรห่างหายไปนาน มีการร่วมมือกัน
ในการท�ำกิจกรรมต่างๆให้กบั ศิลปินร่วมกันเสมอ ส่งผลให้
เกิดความผูกพันที่น�ำไปสู่การธ�ำรงรักษาระหว่างศิลปินกับ
แฟนคลับอย่างยั่งยืน
3. ช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์
การกระจายข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มแฟนคลับ
ได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงจากการศึกษาและวิเคราะห์ 1) ช่อง
ทางในการติดตามศิลปินเกาหลี บนสือ่ สังคมออนไลน์ จาก
กลุ่มแฟนคลับมีการสร้างช่องทางในการติดตามบนสื่อ
มากมายทั้ง เฟซบุ๊กแฟนเพจ ยูทูป ทวิตเตอร์ เว็บไซต์ อิน
สตาแกรม รายการทีวี รายการวิทยุ รวมไปถึงช่องทางจาก
ฝัง่ ต่างประเทศต่างๆ 2) รูปแบบของการสือ่ สารทีแ่ ฟนคลับ
ต้องการ ข้อความแจ้งข่าวอัปเดต รูปภาพ คลิปวีดีโอต่างๆ
3) การวางแผนขยายช่องทางการสื่อสารมีการขยายฐาน
ข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง การพัฒนาระบบของการสื่อสาร
บนสือ่ สังคมออนไลน์ในอนาคต การเชือ่ มโยงในการสือ่ สาร
ในทุกรูปแบบ
4. การสร้างประสบการณ์ของกลุ่มแฟนคลับ

การสร้างประสบการณ์ของกลุ่มแฟนคลับผ่านการจัด
กิจกรรมต่างๆที่ต้องการอยากใกล้ชิดกับศิลปินมีได้หลาก
หลายรูปแบบ ทั้งจากทางบริษัทจัดงานหรือทางกลุ่มแฟน
คลับที่รวมตัวกันท�ำกิจกรรมเพื่อมอบให้กับศิลปินเกาหลี
โดยเฉพาะ เป็นการสร้างความทรงจ�ำดีๆ ความผูกพัน เกิด
ความประทับใจ ทั้งศิลปินและแฟนคลับที่มอบความสุขให้
แก่กันและกัน โดยกลุ่มแฟนคลับมีการท�ำกิจกรรมพิเศษ
เพื่อมอบให้กับศิลปินวง GOT7 เช่น การร่วมฉลองวันเกิด
ให้กับสมาชิกวง GOT7 โดยการเช่าป้ายโฆษณาตามสื่อ
ต่างๆจากการโดเนจเงินร่วมกัน การท�ำโปรเจคพิเศษตาม
งานคอนเสิรต์ เช่น โปรเจคแท่งไฟแปรเป็นตัวอักษรโดยมี
ข้อความว่า "우리도 고마워" แปลว่า (พวกเราก็ขอบคุณนะ) ที่
ท�ำขึ้นเพื่อขอบคุณให้กับศิลปินวง GOT7 ในงานคอนเสิร์ต
GOT7 เวิลด์ทัวร์ ‘EYES ON YOU’ IN BANGKOK 2018
เป็นต้น โดยกลุม่ แฟนคลับส่วนใหญ่จะไปเป็นกลุม่ กันอย่าง
น้อยกลุม่ ละ 2-4 คนขึน้ ไปหรือกลุม่ ใหญ่เพือ่ นัดกันวางแผน
ซ้อมโปรเจคงานต่างๆ การร่วมท�ำบุญบริจาคเนือ่ งในวันเกิด
หรือวันครบรอบเดบิวต์ เป็นการแสดงออกของแฟนคลับส่ง
ต่อความรู้สึกที่มีต่อศิลปินวง GOT7 นั้นเอง

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
บนสื่อสังคมออนไลน์ มีช่องทางให้เลือกหลากหลาย แฟน
คลับมีวธิ เี ลือกสือ่ เพือ่ เปิดรับข่าวสารทีร่ วดเร็วและเข้าถึงได้
ง่าย ตามความชื่นชอบความแต่ละคน ในแต่ละสื่อนั้นจะมี
รูปแบบคอนเทนต์ในการน�ำเสนอเรือ่ งราว นอกจากข่าวสาร
ทั่วไปทุกช่องทางจะมีข้อมูลข่าวสารที่คล้ายๆกัน อัปเดต
ความเคลือ่ นไหวไล่เลีย่ กัน และยังมีความแตกต่างในการน�ำ
เสนอทั้ง เนื้อหาข่าวสารวิเคราะห์อย่างถูกต้อง คอนเทนต์
ที่แปลกใหม่ รูปภาพ วีดีโอน�ำเสนอต้องให้มีความเหมาะ
สมและเข้ากับคนไทย ไปสอดล้องกับแนวคิดของ Klapper
(1960) ในการเลือกช่องทางการสือ่ สารบุคคลจะเลือกเปิด
รับสือ่ และข่าวสารจากแหล่งสารทีม่ อี ยูด่ ว้ ยกันหลายแหล่ง
ได้
กลุ่มแฟนคลับศิลปินวง GOT7 จะให้ความส�ำคัญใน
เรื่องของตัวศิลปินเป็นหลัก ส่วนใหญ่รู้จักศิลปินผ่านทาง
สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก เริ่มติดตามความเคลื่อนไหว
อย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ สือ่ สังคมออนไลน์จงึ เป็นช่องทางในการ
สือ่ สารทีส่ ำ� คัญของกลุม่ แฟนคลับทัง้ ไทยและต่างประเทศใน
การติดตาม ข้อมูลข่าวสารในวงการ K-POP และติดตาม
ศิลปินทีต่ นเองชืน่ ชอบได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถใช้ได้ทกุ

ทีท่ กุ เวลา ตัวเชือ่ มโยงความสัมพันธ์กบั ศิลปินได้อย่างใกล้
ชิดอีกทาง มีบทบาทส�ำคัญในการติดตามศิลปินเกาหลีทั้ง
ในไทยและเกาหลีได้อย่างใกล้ชดิ การได้รบั อิทธิพลเกาหลี
ส่งผลต่อแฟนคลับชาวไทยมีพฤติกรรมการเลียนแบบศิลปิน
เกิดค่านิยมของสินค้าเกาหลีโดยตรง
การรักษาฐานกลุ่มแฟนคลับเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อ
ศิลปิน การติดตามศิลปินเกาหลีอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผล
ที่แฟนคลับยังคงติดตามอยู่ตลอดเวลาเพราะด้วยการการ
เติบโตติดตามมาตั้งเปิดตัวของศิลปินจึงท�ำให้เกิดความ
ผูกพันที่อยากคอยติดตามไปเรื่อยๆเกิดความรู้สึกแรง
จูงใจกระตุน้ ให้อยากติดตาม พร้อมทัง้ การจัดกิจกรรมเพือ่
ตอบสนองความต้องการให้แฟนคลับได้ใกล้ชิดมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ อนิวัช แก้วจงนงค์ (2552) ได้
กล่าวถึง ความหมายของการบ�ำรุงรักษาบุคลากรว่าเป็น
ความ สามารถขององค์กรเป็นการจูงใจให้บคุ ลากรมีความ
จงรักภักดีต่อองค์กร ความรู้สึกพอใจในการจัดกิจกรรมที่
จัดขึ้น
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้
บริโภคด้วยกันเองอีกด้วย การจัดกิจกรรมของแฟนคลับจึง
เกิดขึน้ ทัง้ เพือ่ แสดงให้ผผู้ ลิตรับรูถ้ งึ ความนิยมในประเทศไทย
เพื่อส่งศิลปินมาท�ำกิจกรรมบ่อยขึ้น อีกทั้งยังเพื่อต้องการ
ให้ผทู้ ไี่ ม่ได้บริโภครับรูถ้ งึ การมีอยูข่ องกลุม่ แฟนคลับ และที่
ส�ำคัญเพือ่ คอยเป็นแรงกระตุน้ ระหว่างกลุม่ ให้มกี ารติดตาม
และรักษาความชื่นชอบไว้ในสมาชิกทุกคน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดแฟนคลับ Henry Jenkins (1992) ที่กล่าวว่า
ลักษณะส�ำคัญของแฟนคลับนั้น คือ การรวมตัวกันขอก
ลุ่มคนที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อ
พูดคุยหรือแบ่งปันความคิดเห็นต่างๆภายในกลุม่ ของตนเอง
รวมถึงการร่วมมือกันท�ำกิจกรรมทีม่ มี าตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้
เพื่อแสดงออกถึงการมีวัฒนธรรมร่วมกัน
จากวิธีการสื่อสารของกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีวง
GOT7 ในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงการเปิดรับสื่อบน
สังคมออนไลน์ได้อย่างทัว่ ถึงเชือ่ มโยงไปทัว่ โลก จากอิทธิพล
ของการสือ่ สารมีความส�ำคัญในการสร้างกลุม่ และเครือข่าย
ในการกระจายข่าวสาร ในการติดต่อ ติดตามผ่านช่องทาง
สือ่ ต่างๆ การจัดกิจกรรมของศิลปินเกาหลีทเี่ ดินทางมาไทย
เป็นช่องทางในการส่งเสริมทางการตลาด ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มแฟนคลับที่ตั้งตารอคอยมาเมืองไทยใน
ทุกๆครั้ง ส่งผลให้กลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ดังกล่าว
สามารถธ�ำรงรักษาอยู่ได้กลุ่มแฟนคลับมีการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายให้มคี วามเหนียวแน่นและมัน่ คง
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จากการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสือ่ สังคมออนไลน์
ของแฟนคลับวง GOT7 นัน้ พฤติกรรมการเปิดรับของแฟน
คลับทีต่ ดิ ตามศิลปินผ่านสือ่ สังคมออนไลน์เป็นประจ�ำ เลือก
สือ่ ทีเ่ นือ้ หาน่าสนใจ อัปเดตความเคลือ่ นไหวทีร่ วดเร็วและ
เข้าถึงได้ง่าย มีการส่งต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารพร้อม
แจ้งข่าวกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับศิลปิน ท�ำให้เกิดการรวม
ตัวของกลุ่มแฟนคลับ เพื่อร่วมท�ำกิจกรรมให้แก่ศิลปิน
อยากติดตามตลอดเวลา ด้วยความชื่นชอบวง GOT7 แล้ว
จากกระแส K-POP และ อิทธิพลจากศิลปินเกาหลีที่ได้รับ
ความนิยมอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความรัก ความ
ชื่นชอบวงเดียวกัน ทางศิลปินต้องมีการสื่อสารกับแฟน
คลับอย่างสม�ำ่ เสมอ ไม่หา่ งหายไป ท�ำให้เกิดการเชือ่ มโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับกับศิลปินเกิดความผูกพัน
ด้วยกัน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆทีก่ ลุม่ แฟนคลับมอบให้กบั
ศิลปินทีต่ นรัก  ซึง่ เป็นรูปแบบของการธ�ำรงรักษาของกลุม่
แฟนคลับไว้ได้อย่างมั่นคงและยืนยาวต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. งานวิจยั ควรศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์
เพื่อทราบถึงการรับรู้เกี่ยวกับศิลปินเกาหลีมุมมองของผู้
บริโภคทั่วไปที่ไม่ได้ติดตามเป็นแฟนคลับศิลปินเกาหลี
2. งานวิจัยควรศึกษาช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับสังคมไทยและกลุ่มแฟน
คลับ รวมถึงความคาดหวังที่กลุ่มแฟนคลับต้องการจาก
การนําเสนอข่าวสารของศิลปิน เป็นแนวทางในการพัฒนา
กลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างถูกต้อง ตรงกลุม่ เป้าหมายให้
มากขึ้น
3. งานวิจัยควรศึกษาการเพิ่มข้อมูลจากผู้ที่มีความ
รู้หรือมีความเชี่ยวชาญในช่องทางพันธมิตรทางการตลาด
ที่เกี่ยวข้องกับวงการเกาหลี เพื่อเพิ่มเนื้อหาข้อมูลที่ตรง
ประเด็นได้อย่างชัดเจน สร้างความนิยมในตัวศิลปินจนเกิด
กลุ่มแฟนคลับที่มีความรักในตัวศิลปิน จากประสบการณ์
เพื่อต่อยอดในอนาคตต

เอกสารอ้างอิง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2562). ‘พาณิชย์’ ปลืม้
เอฟทีเอดันการค้าไทย-เกาหลีใต้ขยายตัวกว่า
17.9% เตรียมเดินหน้าเจรจาเปิดตลาด. สืบค้น
เมื่อ 1 มิถุนายน 2562, จาก https://www.
ryt9.com/s/beco/2977197.
ถอดรหัส Korean wave จุดกระแสคลัง่ "เกาหลี" ยุทธศาสตร์
value creation ที่น่าตะลึง !!. (2548).
สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561, จาก https://
palungjit.org/threads. คอลัมน์ โฟกัส นิว เท
รนด์ หนังสือพิมพ์มติชน.ศูนย์วฒ
ั นธรรมเกาหลี
ประจ�ำประเทศไทย. (2556) สืบค้นเมื่อ 18
กรกฎาคม 2561, จาก http://thailand.kore228 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

an-culture.org/th/.
GOT7 ประวัตบิ อยแบนด์เกาหลีวงใหม่ ค่าย JYP มีหนุม่ ไทย
ด้วย. (2558). สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2561,
จาก http://www.thaiticketmajor.com/variety/
ent/3171/.
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน).
(2559). รายงานผลการส�ำรวจพฤติกรรมผูใ้ ช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559. สืบค้น
เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2561, จาก https://www.
etda.or.th/tha/index.html.
กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์. (2551). นักร้องเกาหลีและ
กระแสนิยมเกาหลี ของกลุม่ แฟนคลับชาวไทย.

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
จรรยาลักษณ์ สิรกิ ลุ นฤมิตร. (2558). องค์ประกอบการสือ่ สาร
และกระแสนิยมเพลงเกาหลีในประเทศไทย.
การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
ณิชชา ยงกิจเจริญ. (2560). การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และ
แนวโน้มพฤติกรรม ที่มีต่อศิลปินวง EXO
ของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L. การค้นคว้าอิสระ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสือ่ สาร
มวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ณัฐชา เลิศโกวิทย์. (2551). การบริหารประสบการณ์ลกู ค้า
ทีม่ ผี ลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการธนาคาร
พาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร. งานนิพนธ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวชิาบริหารธุรกิจ,วทิ
ยาลยัพาณิชยศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ธัญวัฒน์ กาบคา. (2553). สังคมออนไลน์ (Social Media)
คืออะไร. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2561, จาก
http://krunum.wordpress.com/2010/06/02/
social-network/.
วิเชียร วิทยอุดม. (2553). ภาวะผูน้ ำ� Leadership. กรุงเทพ
มหานคร: ธนธัชการพิมพ์.
ศรัณย์ นันทอารี. (2552). ต�ำราประสาทศัลยศาสตร์ทนั ยุค
2009. กรุงเทพฯ: บียอนด์เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ�ำกัด.
เสกสรรค์ เมฆไตรรัตน์. (2550). การศึกษาการธ�ำรงรักษา
พนักงานที่มีศักยภาพสูงโดยใช้กลยุทธ์การ
บริหารค่าตอบแทน กรณีศึกษา บริษัท เอฟ
เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท ไฮพี
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด. งานนิพนธ์ปริญญาบริหาร
ธุรกิจมห�ำบัณฑิต สาขาวิชารจัดการทรัพยากร

มนุษย์, มหาวิทยาลัยบูรพา.
อนิวัช แก้วจ�ำนง. (2552). การจัดการทรัพยากรมนุษย์.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์น�ำศิลป์โฆษณา.
อ�ำนาจ เกิดเทพ. (2553). สงคราม (ศิลปิน) เกาหลีใน
แดนสยาม/ไก่ อ�ำนาจ. สืบค้นเมือ่ 24 สิงหาคม
2561, จาก https://mgronline.com/entertainment/detail/9530000029444.
เอมิกา เหมมินทร์. (2556). พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็น
เกีย่ วกับผลทีไ่ ด้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์.
การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาการ
วิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการ คณะสถิติ
ประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
Backer, S. L. (1971). Discovering mass communication.
Illinois: Scott Foresman and Company
Glenview.
Benedict, Anderson. (1983). Imagined Communities:
Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism. London: Verso.
Henry Jenkins. (1992). Textual Poachers: Television
Fans & Participatory Culture. London:
Routledge.
Klapper, J. T. (1960). The effect of mass communication.
New York: Free Press.
SEO. Search Engine Optimization (2554). Social Media
Marketing (SSM). Retrieved June 7, 2018
from http://www.seo.co.th/smm.php.

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (13) ม.ค. - มิ.ย. 62 / 229

