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 ชชัาภา  ออ้พงษ ์: อิทธิพลของภาษาและวฒันธรรมเกาหลีในหมู่ผูใ้ชเ้วบ็ไซตป็์อบคอร์น
ฟอร์ทูดอทคอม.  อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : อาจารยพ์รสวรรค ์ ตรีพาสัย.  91 หนา้. 
 
 งานวิจยัช้ินน้ีมุ่งศึกษาอิทธิพลของภาษาและวฒันธรรมเกาหลีในหมู่ผูใ้ช้เวบ็ไซตป็์อบ
คอร์นฟอร์ทูดอทคอม ตลอดจนศึกษานโยบายส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและวฒันธรรมของ
ประเทศเกาหลี ผูว้จิยัพบวา่อิทธิพลของภาษาและวฒันธรรมเกาหลีท่ีปรากฏอยูใ่นหมู่ผูใ้ชเ้วบ็ไซตป็์
อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอมเป็นในรูปแบบของการเผยแพร่และผลิตซ ้ าโดยส่ือ ซ่ึงส่ืออินเตอร์เน็ตเป็น
ช่องท่ีท าใหเ้กิดการเขา้ถึงของขอ้มูลข่าวสารและแพร่กระจายของภาษาและวฒันธรรมเกาหลีในหมู่
ผูใ้ช้เวบ็ไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอมมากท่ีสุด ทั้งน้ียงัพบการสอดแทรกเน้ือหาสาระความเป็น
เกาหลีในช่องทางของส่ือต่างๆ อย่างแนบเนียนโดยมีผลท าให้หมู่ผูใ้ช้เว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทู
ดอทคอมมีความตอ้งการบริโภคในสินคา้ทางวฒันธรรมนั้นๆ และเกิดทศันคติท่ีดีต่อวฒันธรรม
เกาหลี มีความคลัง่ไคล้ในดารา นักแสดง ศิลปินในฐานะทูตเชิงวฒันธรรมของประเทศเกาหลี
ค่อนขา้งมากซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงทศันคติเชิงบวกท่ีหมู่ผูใ้ชเ้วบ็ไซตป็์อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอมมีต่อ
ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของนโยบายทางวฒันธรรมของ
รัฐบาลเกาหลีท่ีส่งเสริมใหว้ฒันธรรมเกาหลีกลายเป็นสินคา้ชนิดหน่ึงท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศ 
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 This research has been conducted to study the influence of Korean language and culture 
on users of WWW.POPCORNFOR2.COM and the Korean Government's policy that promotes 
Korean's economical and cultural aspects. The finding is that the influence of Korean language and 
culture media on users of WWW.POPCORNFOR2.COM is a type of promotion and reproduction of 
Korean language and culture. The internet is considered as the best channel that connects the users to 
information of Korean language and culture. Korean contents have been intricately inseted into variety 
of media channels which therefore result in a higher level of demand in consumption for Korean 
cultural products by the users of WWW.POPCORNFOR2.COM. This increases their positive attitude 
towards the Korean culture, in particular, the fondness in Korean artists, actors and actresses who are 
considered as the Korean cultural ambassadors. The result represents the success of Korean 
Government’s policy to promote the nation's culture as a culture product that brings incomes to the 
country. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ก็ดว้ยไดรั้บความอนุเคราะห์จากอาจารย์
สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม ภาควิชาภาษาตะวนัตกทุกท่านท่ีประสาทวิชา
ความรู้ทางดา้นภาษาและการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ขอขอบพระคุณอาจารย์
พรสวรรค์ ตรีพาสัย อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระท่ีกรุณาช้ีแนะแนวทางทั้งการสืบคน้ขอ้มูล 
การคิด การวเิคราะห์และหลกัการเขียนเชิงวิชาการ ตลอดจนการแกไ้ข ตรวจทานและให้ค  าแนะน า
แก่ผูว้ิจยัในการปรับปรุงให้การคน้ควา้อิสระเล่มน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และอาจารย ์ดร.ปาจรีย ์นิ
พาสพงษท่ี์สละเวลามาเป็นกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระใหแ้ก่ผูว้จิยั 
  ขอขอบคุณ WWW.POPCORNFOR2.COM และกลุ่มผูใ้ชเ้วบ็ไซตทุ์กคนทั้งท่ีอา้งอิงอยู่
ในงานวิจยัหรือไม่ไดอ้า้งอิงก็ตามซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัในการท างานวิจยัในคร้ังน้ีให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  
 ขอขอบคุณเจา้นายและเพื่อนร่วมงานท่ีเป็นก าลงัใจและคอยสนับสนุนในทุกๆ เร่ือง 
ขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีเรียนสาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมมาดว้ยกนัท่ีคอยส่งข่าว
และถามไถ่มาเป็นระยะๆ และขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนท่ีคอยสอบถามและให้ก าลงัใจแก่ผูว้ิจยัให้
สามารถท าตามส่ิงท่ีตั้งใจเอาไวต้ลอดระยะเวลาการเรียนระดบัปริญญาโทน้ี 
  สุดท้ายน้ี ผูว้ิจยักราบขอบพระคุณครอบครัวของผูว้ิจยัทุกคนท่ีมอบความรัก ความ
ห่วงใย คอยสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจใหผู้ว้จิยัไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคในคร้ังน้ี 
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