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51113303 : สาขาวิชาภาษาและการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
คาสาคัญ : อิทธิพล/ ภาษาและวัฒนธรรม / เกาหลี / เว็บไซต์ป็อบคอร์ นฟอร์ทูดอทคอม
ชัชาภา อ้อพงษ์ : อิทธิ พลของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในหมู่ผใู้ ช้เว็บไซต์ป็อบคอร์ น
ฟอร์ทูดอทคอม. อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ : อาจารย์พรสวรรค์ ตรี พาสัย. 91 หน้า.
งานวิจยั ชิ้ นนี้ มุ่งศึกษาอิทธิ พลของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในหมู่ผใู้ ช้เว็บไซต์ป็อบ
คอร์ นฟอร์ ทูดอทคอม ตลอดจนศึก ษานโยบายส่ งเสริ มทางด้านเศรษฐกิ จและวัฒนธรรมของ
ประเทศเกาหลี ผูว้ จิ ยั พบว่าอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่ปรากฏอยูใ่ นหมู่ผใู้ ช้เว็บไซต์ป็
อบคอร์ นฟอร์ ทูดอทคอมเป็ นในรู ปแบบของการเผยแพร่ และผลิตซ้ าโดยสื่ อ ซึ่ งสื่ ออินเตอร์ เน็ตเป็ น
ช่องที่ทาให้เกิดการเข้าถึงของข้อมูลข่าวสารและแพร่ กระจายของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในหมู่
ผูใ้ ช้เว็บไซต์ป็อบคอร์ นฟอร์ ทูดอทคอมมากที่สุด ทั้งนี้ ยงั พบการสอดแทรกเนื้ อหาสาระความเป็ น
เกาหลี ในช่ องทางของสื่ อต่างๆ อย่างแนบเนี ยนโดยมีผลทาให้หมู่ผูใ้ ช้เว็บไซต์ป็อบคอร์ นฟอร์ ทู
ดอทคอมมี ความต้องการบริ โภคในสิ นค้าทางวัฒนธรรมนั้นๆ และเกิ ดทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรม
เกาหลี มี ค วามคลัง่ ไคล้ใ นดารา นัก แสดง ศิ ล ปิ นในฐานะทูตเชิ งวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี
ค่อนข้างมากซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติเชิงบวกที่หมู่ผใู้ ช้เว็บไซต์ป็อบคอร์ นฟอร์ ทูดอทคอมมีต่อ
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี สิ่ งเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความสาเร็ จของนโยบายทางวัฒนธรรมของ
รัฐบาลเกาหลีที่ส่งเสริ มให้วฒั นธรรมเกาหลีกลายเป็ นสิ นค้าชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กบั ประเทศ
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PORNSAWAN TRIPASAI. 9 pp.

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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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ก็ดว้ ยได้รับความอนุ เคราะห์จากอาจารย์
สาขาวิชาภาษาและการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม ภาควิชาภาษาตะวันตกทุกท่านที่ประสาทวิชา
ความรู ้ทางด้านภาษาและการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณอาจารย์
พรสวรรค์ ตรี พาสัย อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระที่กรุ ณาชี้แนะแนวทางทั้งการสื บค้นข้อมูล
การคิด การวิเคราะห์และหลักการเขียนเชิงวิชาการ ตลอดจนการแก้ไข ตรวจทานและให้คาแนะนา
แก่ผวู ้ ิจยั ในการปรับปรุ งให้การค้นคว้าอิสระเล่มนี้มีความสมบูรณ์ย่งิ ขึ้น และอาจารย์ ดร.ปาจรี ย ์ นิ
พาสพงษ์ที่สละเวลามาเป็ นกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระให้แก่ผวู้ จิ ยั
ขอขอบคุณ WWW.POPCORNFOR2.COM และกลุ่มผูใ้ ช้เว็บไซต์ทุกคนทั้งที่อา้ งอิงอยู่
ในงานวิจยั หรื อไม่ได้อา้ งอิ งก็ตามซึ่ งเป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญในการทางานวิจยั ในครั้งนี้ ให้สาเร็ จ
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ขอขอบคุ ณเจ้านายและเพื่อนร่ วมงานที่เป็ นกาลังใจและคอยสนับสนุ นในทุกๆ เรื่ อง
ขอบคุณเพื่อนๆ ที่เรี ยนสาขาวิชาภาษาและการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมมาด้วยกันที่คอยส่ งข่าว
และถามไถ่ มาเป็ นระยะๆ และขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยสอบถามและให้กาลังใจแก่ ผวู้ ิจยั ให้
สามารถทาตามสิ่ งที่ต้ งั ใจเอาไว้ตลอดระยะเวลาการเรี ยนระดับปริ ญญาโทนี้
สุ ดท้า ยนี้ ผูว้ ิจยั กราบขอบพระคุ ณครอบครั วของผูว้ ิจยั ทุ ก คนที่ มอบความรั ก ความ
ห่วงใย คอยสนับสนุนและเป็ นกาลังใจให้ผวู้ จิ ยั ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคในครั้งนี้
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ ที่ 1990 จนถึงปัจจุบัน กระแสของภาษาและ วัฒนธรรมเกาหลี
ได้ รับความนิยม และมีอิทธิพลอย่างมาก ในประเทศ แถบเอเชีย โดย Ravina (2009) ได้กล่าวว่า
กระแสนิยมของวัฒนธรรมเกาหลี ที่เกิดขึ้นนั้นเริ่มมา จากสื่ อสาคัญ 2 ประเภท คือ ละครโทรทัศน์
และเพลงป็อบ (K-Pop) Visser (2002) ได้อธิบายว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื้อหาสาระความเป็น
เกาหลี ในด้านละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลงป็อบ และคนมีชื่อเสียงใน สังคมเกาหลี ได้รับความ
นิยมและความสนใจเป็นวงกว้างในประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และประเทศอื่น ในเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสารต่างๆ ให้การยอมรับ ในกระแสความนิยมของ
วัฒนธรรมเกาหลีที่พุ่งสูง โดยได้ ขนานนามปรากฏการณ์นี้ว่า “คลื่นวัฒนธรรมเกาหลี ” หรือ Hallyu
ในภาษาเกาหลี โดยในช่วงเดือนมีนาคม ค.ศ. 2002 สานักข่าว Associated Press ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้นาเสนอ ข่าวกระแสความนิยมวัฒนธรรมเกาหลี ในหัวข้อ ข่าว ‘Call it kim chic”
โดยเขียนอธิบายไว้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง ในความเป็น เกาหลี ได้ สร้างกระแส นิยมกว้างขวาง ไปทั่ว ทั้ง
เอเชีย จากอาหารและเพลงเกาหลีไปสู่ รูปคิ้ว และแบบรองเท้า ทั้งที่ กระแสวัฒนธรรม ป็อปได้ ถูก
ครอบงามาอย่างยาวนานจากวัฒนธรรมโตเกียวและวัฒนธรรมของฮอลลีวูด (อ้างถึงใน Shim 2006)
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ งที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม ป็อบเกาหลี ผ่านการส่งออก
ทางวัฒนธรรมเกาหลีในระดับสูง ซึ่งเป็นการส่งออกทางวัฒนธรรม ที่กระทาโดยผ่านกิจกร รมทาง
ธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Industries) เช่น รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์
ดนตรี เว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมุ่งผลทาให้เกิดการซึมซับวัฒนธรรม โดยผ่านการใช้สินค้าและ
บริการจากประเทศนั้นๆ
สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (2552) กล่าวว่า อุตสาหกรรม
ทางวัฒนธรรมหมายรวมถึง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ สถาปัตยกรรม หัตถกรรม การออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ แฟชั่นเสื้อผ้า ภาพยนตร์ วีดิโอและผลงานด้านโสตทัศน์ การออกแบบกราฟิก
ซอฟท์แวร์ด้านการศึกษาและบันเทิง การแสดงดนตรีและเทปดนตรี ศิลปะการแสดง การแสดงเพื่อ
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บันเทิงอื่นๆ โทรทัศน์ วิทยุและการถ่ายทอดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต งานทัศนศิลป์ โบราณวัตถุ การ
ประพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์
จะเห็นได้ว่า การแพร่กระจายของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีนั้น เกิด จากนโยบา ยทาง
วัฒนธรรมของรัฐบาลเกาหลี ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ โดยสินค้า ทางวัฒนธรรมก่อให้เกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และมีการสร้างคุณค่า ให้เกิดขึ้ นโดยผ่านการผลิตและบริโภค สินค้า นั้นๆ
ทาให้เกิดการแพร่กระจาย และการครอบงาทางวัฒนธรรมกับผู้ ที่เปิดรับและบริโภคสินค้า ทาง
วัฒนธรรม
ภัทรมน ติวานนท์ (2550, น. 2) กล่าวว่า การครอบงาทางวัฒนธรรมนั้นไม่จาเป็นต้องใช้
อาวุธใดๆ แต่ใช้การสร้างค่านิยม ความเชื่อ ทาให้เกิด การครอบงาทางความคิดผ่านสื่อ ซึ่งเห็น
ตัวอย่าง จากการครอบงาทางวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาเช่น การสร้างความเชื่อว่ากา ร
บริโภคโคคา-โคล่าคือ ความทันสมัย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ ที่แยบคายและแนบเนียน ในการทาให้เกิ ดการ
บริโภคเชิงสัญญะ สิ่งเหล่านี้มิเป็นการครอบงาทางการบริโภคอย่างเดียว แต่เป็นการครอบงาทาง
ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ จิตวิญญาณ รวมถึงพฤติกรรมและรูปแบบการดาเนินชีวิต สิ่งที่น่ากลัวก็
คือการลืมความงามของความเป็นท้องถิ่นหรือความเป็นชาติของตนเอง
สืบเนื่องจาก ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่เข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก ในประเทศไทย ใน
ปัจจุบัน ผู้วิจัยสนใจและเลือกศึกษาถึงรูปแบบที่ก่อให้เกิดอิทธิพลของวัฒนธรรมเกาหลี ในประเทศ
ไทย ทั้งนี้ยังได้ศึกษาถึงทัศนคติ ความตระหนัก รู้ทางวัฒนธรรมที่ คนไทยมีต่อภาษาและวัฒนธรรม
เกาหลี โดยผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลจากสมาชิก กลุ่มผู้ติดตามข่าวสารและมีส่วนร่วม อยู่ในกระแสนิยม
นีอ้ ย่างจริงจังจากกลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอม (WWW.POPCORNFOR2.COM) ซึ่ง
เว็บไซต์นี้ เป็ นเว็บไซต์ หนึ่ง ของประเทศ ไทย ที่ นาเสนอข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหว ที่
เกี่ยวกับวงการบันเทิงและดาราของประเทศในเอเชียโดยเฉพาะเกาหลี ญี่ปุ่น จีน และมีหน้ากระดาน
สนทนาเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างผู้ดูแลเว็บไซต์และในหมู่สมาชิกผู้ใช้
เว็บไซต์ ด้วยกัน ผู้วิจัยใ ช้มุมมองใน ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับ จักรวรรดินิยมทาง
วัฒนธรรม (Cultural Imperialism) แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Industry)
และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) มาวิเครา ะห์ข้อมูลที่เก็บจากกลุ่ม
สมาชิกผู้ใช้ เว็บไซต์ป็ อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอม ผู้วิจัยยังศึกษา นโยบายส่งเสริมทาง ด้านเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมของรัฐบาล เกาหลีซึ่ง นาไปสู่ความเข้าใจ ในกลไกทางวัฒนธรรมที่แฝงตัวเข้ามากับ
สินค้าและวัฒนธ รรม นอกจากนี้ ผู้วิจัย ได้ ใช้แนวคิดในด้าน ทัศนคติ เพื่อศึกษารูปแบบของ
พฤติกรรมการแสดงออกที่ตอบรับอิทธิพลของวัฒนธรรมเกาหลีของผู้ใช้เว็บไซต์นี้
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2. ปัญหานาวิจัย
1. การเปิดรับ อิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ของกลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์ป็ อบคอร์น
ฟอร์ทูดอทคอมเป็นไปในรูปแบบใด
2. กลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์ป็ อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอม มีทัศนคติต่อภาษาและวัฒนธรรม เกาหลี
อย่างไร
3. กลุ่มผู้ใช้เ ว็บไซต์ป็ อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอมมี ความตระหนัก รู้ทางวัฒนธรรมในภาษา
และวัฒนธรรมเกาหลีมากน้อยเพียงใด
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3. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. พิจารณาลักษณะการเข้ามาของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่มีผลต่อ กลุ่มผู้ใช้ เว็บไซต์
ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอม
2. วิเคราะห์ทัศนคติของ กลุ่ มผู้ใช้เว็บไซต์ป็ อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอมที่มีต่อภาษาและ
วัฒนธรรมเกาหลี
3. ศึกษาอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่เข้ามาในไทยอันมีผลต่อความ ตระหนัก
รู้ทางวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอม

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้เข้าใจ ลักษณะ ของภาษาและ วัฒนธรรมเกาหลี ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อ กลุ่มผู้ใช้
เว็บไซต์ป็ อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอม อันจะนาไปสู่ความเข้าใจในรูปแบบ การส่งออกทางวัฒนธรรม
ของประเทศเกาหลี
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความ เข้าใจกับ กลุ่ม ผู้เปิดรับวัฒนธรรมเกาห ลีอย่างเช่น
กลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอมอันจะนาไปสู่ความเข้าใจในกลุ่มผู้ติดตามอื่นต่อไป
3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ให้แก่ผู้ที่สนใจ สามารถประเมิน ความเป็นไปได้ ของ
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่จะยังคงอิทธิพลอยู่ในไทย
4. เพื่อเป็นแนวทางศึกษาให้กับนักวิชาการและองค์กรด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยถึง
ความสาเร็จใน การส่งออกวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีและนามาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ใน
การส่งเสริมให้วัฒนธรรมไทยเป็นที่รู้จักในสังคมโลกมากขึ้น
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5. ขอบเขตของการวิจัย
1. ค้นคว้าและศึกษาเอกสารรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สารวจข้อมูลภายในเว็บไซต์ปอ็ บคอร์นฟอร์ทูดอทคอม
3. จาแนกหัวข้ อและรวบรวมข้อมู ลบทสนทนาในหน้ากระดานสนทนาของกลุ่ม ผู้ใช้
เว็บไซต์ ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอม โดยมีการจัดประเภทของข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล
4. วิเคราะห์ ข้อมูลที่จัดประเภทเป็นหมวดหมู่ ด้วยทฤษฎีทางวัฒนธรรม ได้แก่ แนวคิด
เกี่ยวกับจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม แนวคิด เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางวัฒนธร รม แนวคิดเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประชานิยม รวมไปถึงการนานโยบายส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมของประเทศ
เกาหลีมาประกอบเพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพ
5. สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปราย และเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์
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6. คาจากัดความศัพท์เฉพาะ
กลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอม หมายถึง สมาชิกที่มี username อยู่ภายใน
เว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอมและมีการพูดคุย โต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันบนหน้า
กระดานสนทนา
อิทธิพลทางวัฒนธรรม หมายถึง อานาจซึ่งแฝงอยู่ในกระบวนการทางวัฒนธรรมที่สามารถ
ชักจูงให้คนที่อยูภายใต้
่
วัฒนธรรมนั้นๆคล้อยตามได้
วัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) หมายถึง วัฒนธรรม ความเชื่อและ การปฏิบัติ
รวมถึงสินค้า ทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่ได้รับความชื่นชอบและยอมรับจากกลุ่มคนจานวนมาก มีการ
เกิดขึน้ เปลี่ยนแปลง และเสื่อมสูญไปตามกระแสนิยมของคนในสังคมและกาลเวลา
ทัศนคติ หมายถึงสภาวะความพร้อมของบุคคลที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ในการสนับสนุนหรือต่อต้านบุคคล
สถานการณ์ หรือสิ่งใดๆ ที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ความตระหนัก รู้ทาง
วัฒนธรรม หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมหนึ่งๆ เป็นอย่างดี ในงานวิจัยนี้
หมายถึงการมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในหมู่ผู้ใช้เว็บไซต์ ป็อบคอร์นฟอร์
ทูดอทคอม” ผู้วิจัยได้นาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. นโยบายส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี
2. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยนิยม
3. แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
4. แนวคิดเกี่ยวกับจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม
5. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
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1. นโยบายส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี
ความสาเร็จของรัฐบาลเกาหลี ในด้านการส่งออ กวัฒนธรรม เกิดจาก ความร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนที่ช่วยกันผลักดันอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามทิศทางที่กาหนดไว้
ภายใต้การวางแผนและการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ ชัดเจน LG Mobile (2008) กล่าวว่า ความนิยม
ในวัฒนธรรมเกาหลีที่มีในขณะนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีจุดประสงค์ โดยรัฐบาลเกาหลีซึ่งมีนโยบาย
สร้างสิ่งที่เรียกว่า “วัฒนธรรมสมัยใหม่อย่างมีระบบ ” มีการจัดตั้งกรมวัฒนธรรมร่วมสมัยในสังกัด
กระท รวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าทางวั ฒนธรรมของ
เกาหลีให้แพร่หลายออกไป โดยรัฐบาลมีนโยบายเริ่มแรกคือ การปลูกฝั งวัฒนธรรมเกาหลีสมัยใหม่
นี้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเกาหลี ซึ่งนโยบายนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน ทา
ให้เยาวชนเกาหลียุคใหม่คุ้นเคยและภูมิใจในชาติพันธุ์ของตัวเอง อีกทั้งรัฐบาลยังมีการปลูกฝัง
ความคิดว่าวัฒนธรรมเกาหลีไม่ด้อยกว่าวัฒนธรรมของ ชาติอื่น ด้ วยเหตุนี้ จึงทาให้วัฒนธรรมเกาหลี
สมัยใหม่แพร่ไปทั่วประเทศเกาหลี ก่อนที่จะกระจายสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียในรูปแบบของสื่อ
บันเทิงต่างๆ
เมื่อกระแสความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีได้รับการตอบรับเป็นไปตามที่ตั้งไว้ รัฐบาลก็ได้
กาหนด นโยบายในการส่งเสริมวัฒนธรรมชาติให้กลายเป็นสิ นค้าทางวัฒนธรรม มีการ จัดตั้ง
หน่วยงาน และองค์กรเพื่อดาเนินการ เฉพาะ ในด้านวัฒนธรรม และการส่งออกทางวัฒนธรรม ซึ่ง
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องค์กรสาคัญที่ มีบทบาทหน้าที่อย่างมากในการ ผลักดันให้วัฒนธรรมเกาหลีเป็นที่นิยมอย่าง
แพร่หลาย ได้แก่ องค์กรวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลี ใต้ (Korea Culture and Content Agency KOCCA) ซึ่ง ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนากลยุทธ์การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ ในความเป็นเกาหลี (Korea
Content) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดึงคุณค่าในสาระความเป็นวัฒนธรรมออกมาเพื่อให้เป็นที่รับรู้
แก่สังคม และเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทา งวัฒนธรรมของประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างราบรื่น
กุลวดี เจริญศรี ; กุลยา เรือนทองดี และบันเทิง เพียรค้า (2549) ได้กล่าวถึง วิสัยทัศน์
(Vision) และเป้าหมาย (Business Goal) รวมทั้งพันธกิจ (Mission) ของ KOCCA ว่า KOCCA มี
วิสัยทัศน์ คือการพัฒนาประเทศเกาหลี ไปสู่ค วามก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรม ทางวัฒนธรรม และมี
เป้าหมาย เพื่อเป็น 1 ใน 5 ประเทศของโลกที่ส่งออกอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ KOCCA มี
พันธกิจ 5 ข้อ ซึ่ง มุ่งเน้น ด้านการส่งเสริมความเป็นอุตสาหกรรม ทางวัฒนธรรม เพื่อย กระดับ
เศรษฐกิจของประเทศเกาหลีอย่างชัดเจนดังต่อไปนี้
1. ก่อตั้งและพัฒนานโยบายเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการเติบโต ของอุตสาหกรรม
วัฒนธรรม
2. จัดตั้งและพัฒนากองทุนให้เข้มแข็งในการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
3. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
4. ให้การฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะความเป็นมืออาชีพในการดาเนินธุร
กิจ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม
5. อานวยความสะดวกด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการร่วมลงทุนกับ
ต่างประเทศ (Joint Venture)
เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ (2549) กล่าวว่า รัฐบาลเกาหลีเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการพัฒนา
ให้วัฒนธรรมเกาหลีกลายเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่สร้ างรายได้ให้กับประเท ศและเห็นความสาคัญของ
การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมประเพณีของเกาหลีให้เผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆ โดยมี
แนวคิดริเริ่มจัดตั้ง KOCCA ในปี พ.ศ. 2541 และได้จัดตั้ งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ .ศ. 2544
ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่อง เที่ยว มีภารกิจหลักคือ การสนับสนุน
และส่งเสริมให้นาเนื้อหาสาระความเป็นเกาหลีสอดแทรกลงไปในสื่อบันเทิงต่างๆ ทุกประเภท ทั้ง
ภาพยนตร์ ละคร เพลง การ์ตูน เกม ศิลปะ ดนตรี และแอนนิเมชั่น โดยพยายามพัฒนาให้กลายเป็น
ธุรกิจที่สามารถเลี้ยงประเทศเกาหลีได้ ที่สาคัญคือมีการสร้างและพัฒนาคน เทคโนโลยี การส่งออก
และผลักดันนโยบายในด้านต่างๆ ด้วย
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กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2555) กล่าวว่า KOCCA มีฐานะเป็ นองค์การมหาชนที่รัฐบาล
เกาหลี ให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจด้านวัฒนธรรมของเกาหลีเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและรุกเข้าสู่ตลาดโลก โดย KOCCA เป็นกลไกหลักที่นาทั้ง วัฒนธรรม (Culture) มารวมกับ
เนื้อหาสาระ (Content) และความสร้างสรรค์ (Creativity) ซึ่งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่
ครอบคลุมทุกด้านและสามารถส่งต่อวัฒนธรรมเกาหลีไปถึงผู้คนทั่วโลกได้
สมานลักษณ์ ตัณฑิกุล (2555, น. 25-26) กล่าวว่า นอกเหนือจากนโยบายในกา รส่งเสริม
อุตสาหกรรมจาก KOCCA ยังมี นโยบาย อื่นๆ ของรัฐบาล เกาหลี ในการส่งเสริมวัฒนธรรมให้
กลายเป็นสินค้าส่งออกเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ถูกวางรากฐานมาอ ย่างแข็งแกร่งมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 ประเทศเกาหลี มีการวางแนวนโยบายด้านวัฒนธรรมมาตั้งแต่ยุคหลัง จากช่วงที่
ญี่ปุ่นปกครองเกาหลี โดยเริ่มจากการค้นหาเอกลักษณ์ของชาติและมรดกทางวัฒนธรรม มีความ
พยายามสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาอีกครั้งเพื่อปกป้องตนเองจากวัฒนธรรมตะวันตกโดยรัฐบาลทา
หน้าที่เป็นผู้ควบคุมและออกกฎระเบียบวางรากฐานด้านกฎหมายและกองทุนสถาบันการศึกษา
ในช่วงปี พ.ศ. 2524 – 2535 รัฐบาลได้เพิ่มการส่งเสริมด้านศิลป ะ มีการวางแนวนโยบายแผนหลัก
ทางวัฒนธรรม 10 ปี มีการเปลี่ยนบทบาทใหม่จากที่เน้นการควบคุม วัฒนธรรมมาเป็นการส่งเสริ ม
โดยเห็นว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ จึงเร่งพัฒนาทั้งในส่วนท้องถิ่นและภูมิภาค มี
การจัดทาแผน 5 ปี (Five Year Plan for New Korea Culture) เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นรัฐ
สวัสดิการทางวัฒนธรรม (Cultural Welfare State) และเรียกศตวรรษใหม่ของการพัฒนาตาม
แนวทางนี้ว่า ศตวรรษใหม่แห่งวัฒนธรรม (New Century for Culture)
การจัดทาแผน 5 ปีของรัฐบาลเกาหลี มีการสนับสนุ นการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมของ
ภาคเอกชน อย่างเต็มที่ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมและการ ท่องเที่ยว เป็นผู้ กาหนด “วิสัยทัศน์ทาง
วัฒนธรรม 2000” (Cultural Vision 2000) โดยเน้น การสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้
มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนา อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ให้มี
ความแข็งแกร่งเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ (2549) กล่าวไว้ วา่ กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ยังมี
หน้าที่สนับสนุนการดาเนินการด้านวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปศึกษา อุตสาหกรรม
ทางวัฒนธรรม กิจการศาสนา กิจการเย าวชน การท่องเที่ยว กีฬา ภาษา และการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ และจัดให้มีองค์กรที่เ กี่ยวข้องกับการส่งเสริมวัฒนธรรมได้แก่ มูลนิธิ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งเกาหลี (Korean Culture and Arts Foundation) ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนทางการเงิน
โดยมีคณะกรรมการดูแลการจัดสรรเ งินให้กับ กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งการศึกษาวิจัยและ
การพัฒนาเพื่อดาเนินงานด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมี สถาบันศิลปะแห่งชาติ (National Academy
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of Art) ซึ่งมีหน้าที่ สนับสนุนการสรรค์สร้างและพัฒนางานด้านศิลปะ โดยมีมาตรการประกัน
เสรีภาพในการแสดงออกและส่งเสริมสถานภาพ ของศิลปิน กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ยังจัดให้มี หน่วยงานต่อไปนี้คือ กองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมถิ่น (Provincial Cultural Promotion
Funds) เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยตนเอง , คณะกรรมการศิลปะ
ธุรกิจแห่งเกาหลี (Korea Business Council for the Arts: KBCA) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีส่วนอย่างมากใน
การผลักดันให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้าส่งออกและนารายได้เข้าประเทศ นับจาก ที่มีการก่อตั้ง
KBCA ได้ให้เงินสนับสนุน ไปยังสมาชิกอุตสาหกรรมด้านศิลปะกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
เพิ่มมากขึ้นตามลาดับในแต่ละปี, สานักงานอุ ตสาหกรรมวัฒนธรรม (Cultural Industry Bureau) ซึ่ง
มีหน้าที่ส่งเสริมการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมออกจาหน่ายในตลาดใน
ประเทศ และ ตลาด
ต่างประเทศ, บรรษัทส่งเสริมการทาภาพยนตร์แห่งเกาหลี (The Korea Motion Picture Promotion
Corporation: KMPPC) ทาหน้าที่ส่งเสริมการผลิตภาพยน ตร์ออกสู่ตลาดโลกเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดดุลการค้าสินค้าทางวัฒนธรรม
จะเห็นได้ว่า ความสาเร็จของวัฒนธรรมเกา หลีในระดับเอเชียและระดับโลกเกิดจาก การ
ที่รัฐบาลประเทศเกาหลี มีนโยบาย ทาให้วัฒนธรรมของตัวเอง กลายเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและผลักดันในด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture Industry) จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมชาติ ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรม และการส่งออก
วัฒนธรรมของเกาหลี นั้นคือ นโยบายและโครงสร้างการพัฒนาที่วางรากฐานมาอย่างเข้มแข็งจาก
รัฐบาลและ ความ ร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ภาคเอกชน ก่อให้เกิดเ ป็น แรงผลักดันสาคัญที่ทาให้
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี พัฒนาอย่างต่อเนื่องและ นามาซึ่ง ผลตอบแทนที่ เกินคุ้ม
ในด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศเกาหลี
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2. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture)
วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนประพฤติปฏิบัติ ที่สมาชิกใน
สังคมเดียวกันสามารถเข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติร่วมกัน เป็น สิ่ง ที่ถูก สร้างขึ้น มีการสั่งสมและรับ
ช่วงสืบต่อกันมา มีการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างสรรค์เพิ่มเติม ถ่ายทอด เปลี่ยนแปลงได้ วัฒนธรรมใน
แต่ละสังคมจึงมีอิทธิพลอย่างมากกับรูปแบบการดาเนินชีวิต และพฤติก รรมของคนในสังคม ทั้งนี้
วัฒนธรรมได้ถูกปรับเปลี่ยนไปตามกระแสสังคมเพื่อให้เข้ากับบริบททางวัฒนธรรมของในแต่ละ
ยุคสมัย
ในยุคโลกาภิวั ตน์หรือยุคของ การเจริญเติบโต ในด้านการ ติดต่อ สื่อสาร ข้ามวัฒนธรรม
กระแสการรับวัฒนธรรมจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งนั้นเกิดขึ้นได้ง่ ายด้วยลักษณะของ
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อุตสาหกรรม ในระบบทุนนิยม มีการถ่ายทอด ผลิตซ้า และส่งต่อให้กับผู้บริโภค ผ่านกระบวนการ
ของสื่อ เกิดเป็นค่านิยม ในระดับมวลชน ในรูปแบบ ของวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture)
ทาให้ บุคคลที่อยู่ต่างทวีป ต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา และวัฒนธรรมสามารถติดต่อถึงกั นและซึมซับ
วัฒนธรรมได้เหมือนดั่งคนที่อยู่ใกล้ชิดกัน
ทั้งนี้ Raymon Williams ได้ให้เกณฑ์สาคัญของวัฒนธรรมประชานิยม เอาไว้ 4 ประการ
สาคัญ คือ 1) เป็นสิ่งที่ชื่นชอบของคนจานวนมาก 2) เป็นสิ่งที่ด้อยค่าและต่าชั้น 3) เป็นสิ่งที่ถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อให้คนจานวนมากชื่นชอบ 4) เป็นวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยประชาชนเพื่อประชาชน (อ้าง
ถึงใน John Storey (2001, pp. 5 - 6)
Mukerji and Schudson (1991, pp. 3-4) กล่าวว่า วัฒนธรรมประชานิยมหมายถึง ความเชื่อ
และการปฏิบัติ รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ผ่านการยอมรับและได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวางใน
ประชากรกลุ่มหนึ่งๆ ที่ มีความเชื่อแตกต่างกัน ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงความเชื่อแบบพื้นบ้าน การปฏิบัติ
และสิ่งต่างๆ ที่มีรากฐานมาจากประเพณีท้องถิ่น รวมไปถึง ความเชื่อมวลชน การปฏิบัติหรือสิ่ง
ต่างๆ ที่สร้างขึ้นในศูนย์กลางการค้าและการเมือง นอกจากนั้นยังรวมถึงรูปแบบวัฒนธรรมของกลุ่ม
คนชั้นสูงที่อยู่ในความนิยมอีกด้วย
แม้ว่าวัฒนธรรมประชานิยมจะหมายถึงวัฒนธรรมที่เป็นทีน่ ิยมและมีอิทธิพลอย่างมากต่ อ
พฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ในสังคม แต่ แนวคิด ที่ตายตัว ของวัฒนธรรมประชานิยม นั้น ยังคงเป็น
ข้อถกเถียงกันเป็นวงกว้างใน หมู่ของนักวิชาการ เนื่องจากมีความใกล้เคียงกับ การให้คานิยาม ของ
วัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture) และวัฒนธรรมชั้นต่า (Low Culture) ซึ่ง ล้วนกล่าวอ้าง ถึง
กิจกรรม และทุกอย่างในชีวิตประจาวันที่คนในสังคมให้ความชื่นชอบและเป็นที่สนใจอย่าง
แพร่หลายโดยผ่าน การนาเสนอของสื่อมวลชน กระบวนการผลิตสินค้าของสื่ อมวลชนนั้นจะเป็น
แบบอุตสาหกรรมที่สืบ เนื่องมาจาก การที่สื่อมวลชน มีอิทธิพลกับการดาเนินชีวิตของคนในสังคม
ทั้งในด้าน สินค้า และบ ริการยอดนิยมที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรม เพลงป็อบ ดนตรี ละคร
ศิลปะและงานเขียนต่างๆ
Brown (2008) ให้คานิยามของวัฒนธรรมมวลชน วัฒนธรรมประชานิยมและวัฒนธรรม
ชั้นต่า ซึ่ง มีค วามตรงกันข้าม และด้อยกว่า วัฒนธรรมชั้นสูง (High Culture) ว่า เป็น ลักษณะของ
วัฒนธรรมแบบเหมาโหล เข้าถึงได้ง่าย เน้นไปที่ผลผลิตที่เกิดจากสังคมแบบ อุตสาหกรรม และมอง
ในด้านธุ รกิจที่ให้ผลกาไรมากกว่าที่จะ สะท้อนให้เห็น ถึงวิถีสังคม โดยวัฒนธรรมประชานิยม จะมี
ความเกี่ยวข้องการผลิตในด้านสื่อ มีความเป็นมาตรฐานและมีผลผลิ ตอยู่ในกระแสนิยมเพียง ระยะ
สั้นๆ มองแค่การสร้างรายได้และผลกาไรให้กับองค์กรขนาดใหญ่โดยเฉพาะสื่อมวลชน
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Storey (2001, pp. 5 - 14) ได้รวบรวมแนวคิดของ ของคาว่า “วัฒนธรรมประชานิยม ” ซึ่ง
ถูกให้คานิยามไว้อย่างแตกต่างกันจากนักทฤษฎีหลายกลุ่ม โดย Storey จาแนกความหมายของคาว่า
“วัฒนธรรมประชานิยม” ได้ 6 ประการอย่างชัดเจนคือ วัฒนธรรมประชานิยมหมายถึง
1. วัฒนธรรมใดๆ ก็ตามที่เ ป็นที่ยอมรับและชื่นชอบ ของคนจานวนมาก ซึ่ง คานิยามนี้จะ
ครอบคลุม ความหมายโดยทั่วไ ปของวัฒนธรรม แต่ไม่สามารถระบุลักษณะเฉพาะเจาะจงและ
ขอบเขตของวัฒนธรรมอันแตกต่างหลากหลายได้ เนื่องจากมีรายละเอียดและความแตกต่างกันใน
หลายด้าน
2. วัฒนธรรมที่หลงเหลืออยู่หลังจากที่มีการให้คา นิยามวัฒนธรรมชั้นสูงแล้ว ถูกจัดว่า
เป็นวัฒนธรรมระดับต่าซึ่งอยู่คนละมาตรฐานและตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมชั้นสูง
3. วัฒนธรรมมวลชน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ อย่างหมดรูป เน้นความสาคัญของ
รูปแบบต่างๆ ของวัฒนธรรมที่ถูกผลิตซ้า เผยแพร่ แล ะมีการโฆษณาในตลาด เช่น เสื้อผ้า ดนตรี
เครื่องสาอาง เกมออนไลน์ เป็นต้น เป็นการผลิตจานวนมากเพื่อการบริโภคของคนกลุ่ มใหญ่ โดยมี
รูปแบบและ การกาหนดขึ้นมา มีความเชื่อมโยงกับกับการครอบงาทางวัฒนธ รรมจากประเทศ
ตะวันตกหรือประเทศอุตสาหกรรม
4. วัฒนธรรมที่มีต้นกาเนิดมาจาก ประชาชน เป็น วัฒ นธรรมแท้จริงของประชาชนใน
ฐานะของวัฒนธรรมพื้นบ้าน (Folk Culture) หรือกล่าวว่าเป็นวัฒนธรรมของประชาชนเพื่ อ
ประชาชนก็ได้
5. ที่ตั้งหรืออาณาบริเวณของการต่อสู้ระหว่างพลัง ของกลุ่มคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบกับ
กลุ่มคนที่มีอานาจครอบงาในสังคม เป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากการต่อสู้ ต่อรอง ช่วงชิงทางอุดมการณ์
และผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยคานิยามนี้ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดในด้ านการ
ครอบครองความเป็นเจ้า (Hegemony) ของ Antonio Gramsci
6. วัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ในยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) และ หลังการพัฒนา
อุตสาหกรรม รวมถึง การขยายตัวของชุมชนเมือง อันเนื่องมาจากอิทธิพลของสื่อ การคมนาคม การ
สื่อสารของโลกสมัยใหม่ซึ่งทาให้เกิดเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคน
จากวัฒนธรรมดั้งเดิมไปสู่วัฒนธรรมสมัยใหม่ ซึ่งเป็นเหมือนกระแสและพบเห็นได้ในชีวิต
ประจาวัน
Strinati (2004) ได้นิยามรูปแบบขอ งวัฒนธรรมประชานิยม ที่แตกต่างออกไป ว่า ถึงแม้
วัฒนธรรมประชานิยมจะมีความใกล้เคียงและเกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมมวลชนเป็นอย่างมากจนแทบ
แยกไม่ออก แต่รูปแบบของวัฒนธรรมทั้ง 2 ประเภทนี้ ก็มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก แม้ว่าการ
มองในภาพรว มวัฒนธรรมประชานิยม และวัฒนธรรมมวลชน นั้นจะหมายถึ งความนิยมทางด้าน
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สังคมหรือวัฒนธรรมในหมู่กว้าง แต่หากมองให้ลึกแล้ ว วัฒนธรรมประชานิยม จะมีจุ ดเริ่มต้นความ
นิยมที่มีความเป็นปัจเจกชนและจับต้องได้มากกว่า นั่นก็คือวัฒนธรรมนั้นๆ จะเริ่มต้นจากความ
นิยมจากตัวบุคลและแพร่ หลายออกไปเป็นระดับสังคม ในขณะที่ วัฒนธรรมมวลชนเป็นความนิยม
ที่แพร่หลายและสืบทอดต่อๆ กันมาทางสังคม และแพร่หลายซึมซับไปยังตัวบุคคล ความแตกต่ าง
จึงอยู่ที่ความพึงพอใจในวัฒนธรรมของบุคคลนั้นๆ ที่มี ความต้องการที่จะสานต่อ และวัฒนธรรม
นั้นสามารถครอบงากลุ่มบุคคลและสังคมได้มากหรือนานเพียงใด
จะเห็นได้ว่า แนวคิดของ วัฒนธรรมประชานิยม สามารถถูกมองได้ในหลายแง่ขึ้นอยู่กับ
หลักเกณฑ์ในการนามาวิเคราะห์ศึกษา และการทา ความเข้าใจในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
ตามแต่มุมมองของนักวิชาการในแต่ละด้าน ไม่มีทฤษฎีที่มีระบบความคิดที่ตายตัว แต่เป็นแนวคิด
หนึ่งที่มีการถ่ายทอด เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จบตามความนิยมของคนที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยค่านิยมมวลชน จะมี ความสัมพันธ์กับระบบ ของทุนนิ ยมในด้านการอุตสาหกรรม การพาณิชย์
รวมไปถึงการบริโภคในรูปแบบต่างๆโดยมีสื่อเป็นตัวกลางในการเผยแพร่วัฒนธรรม
อิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่มีบทบาทอยู่ในสังคมนั้นถือเป็นวัฒ นธรรมที่
ถูกถ่ายทอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมประชานิยมเนื่องจากมีการผลิตซ้าและเผยแพร่ผ่านสื่ อต่างๆ
ทาให้ประชาชนซึมซับและรับเอาวัฒนธรรมนั้นเข้ามาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวัน
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3. แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Industry)
ใน ปัจจุบัน วัฒนธรรมได้กลาย มา เป็นกลไกสาคัญในการผลักดันประเทศไปสู่
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิ จ โดยได้ ช่วยสร้างมูล ค่าเพิ่มและแปร เปลี่ยนเป็นรายได้มหาศาลให้กับ
สินค้า บริการ และอุตสาหกรรม ต่างๆ ผ่านขั้นตอนการผลิตซ้า ถ่ายทอด และ เผยแพร่จาก สื่อ ใน
รูปแบบของอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
O’Connor (2000) กล่าวว่า คาว่า “อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม” (Cultural Industry) ถูก
นามาใช้อย่างแพร่หลาย เป็นครั้งแรกที่ประเทศสหราช อาณาจักร โดย The Greater London Council
ซึ่งมีการเน้นประเด็นหลัก 2 ประการ คือ
1. เป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่อยู่นอกเหนือจากระบบเงินทุนสาธารณะ หรือในบางครั้ง
ก็ถือเป็นผลผลิตจากสื่อ และการดาเนินการในเชิงพาณิชย์ที่สาคัญ ที่ทาให้เกิดความมั่งคั่ งและการ
จ้างงาน
2. เน้น ไปในด้านการเมืองและวัฒนธรรมโดยครอบคลุม สินค้าทางวัฒนธรรมและ สิ่ง
ต่างๆ ทั้งหมดที่ประชาชนบริโภคเป็นกลุ่มใหญ่ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ เพลง หนังสือ
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สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (2552) ให้ความหมายของ
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมไว้ว่า เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตเชิงศิลป์และสร้างสรรค์ของ
สินค้า ผลิตภัณฑ์ ผลงาน (Outputs) ทั้งจากศิลปวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้ และที่จับต้องไม่ได้ โดย
ผลงานเหล่านั้น จะต้องมีศักยภาพในการสร้างความมั่งคั่งและสร้างรายได้ผ่านการใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและการผลิตโดยใช้ฐานความรู้ของสินค้าและบริการ(ทั้งจากแบบดั้งเดิมและ
แบบร่วมสมัย) โดยอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจะต้องยึดหลักการของความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ด้าน
วัฒนธรรม และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อผลิตสินค้า ผลงานและบริการที่มีความ หมายเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม
เกษม เพ็ญภินันท์ (2553) ได้นิยามคาว่า “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม ” ว่าหมายความถึง
กระบวนการผลิตอย่างเป็นอุตสาหกรรมของสิ่งต่างๆ ตั้งแต่สินค้าไปจนถึงความเคยชินในการใช้
ชีวิต ประจาวัน ซึ่งมีความสัมพันธ์ ระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการล่อลวงมวลชนที่ทาให้เป็น
ลักษณะทางวัฒนธรรม
วจี เรืองพรวิสุทธิ์ (2549) แสดงความคิดเห็นว่า เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นอุตสาหกรรม กระบวนการ
ผลิตสินค้า ทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมจึงมีลักษณะไม่แตกต่างไปจากวิธี การผลิต
สินค้า ทางอุตสาหกรรมเพื่อมวลชนอื่น ๆ โดยผลผลิตที่ได้จะเรียกว่าเป็นสินค้าหรือสิ่งประดิษฐ์ทาง
วัฒนธรรม (Cultural Product) โดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีลักษณะคือ 1) กระบวนการทาให้เป็น
สินค้า (Commodification) 2) กระบวนการทาให้เป็นมาตรฐาน (Standardization) 3) เป็นการผลิตเป็น
จานวนมาก (Mass Production) 4) มีการผลิตซ้า (Reproduction)
เกษม เพ็ญภินันท์ (2553) ยังกล่าวถึง แนวคิดของ อดอร์โนและฮอร์ไคเมอร์ ไว้ว่า
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมไม่ได้หมายถึงการทาวัฒนธรรมให้เป็นอุตสาหกรรม แต่หมายถึงวิธีคิด
หรือวิธีจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมด โดยมีลักษณะที่เป็นอุตสาหกรรม เป็นการผลิตที่ไม่ได้ผลิต
ของทีละชิ้น แต่เป็นกระบวนการผลิตแบบจานวนมาก ทาให้สินค้าแพร่กระจายไปในตลาดในสังคม
ผู้บริโภคต่างบริโภคสินค้าเหล่านั้น ซึ่งการบริโภคหรือการใช้สิ นค้าที่มีลักษณะมวลชนเหล่านี้ หล่อ
หลอมให้ผู้บริโภคทุกคนมีความเหมือนกันหรือคล้ายกันจากการบริโภคสินค้าในลักษณะเดียวกัน
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4. แนวคิดเกี่ยวกับจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural Imperialism)
สมเกียรติ ตั้งมโน (2550) กล่าวว่า จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม หมายถึง ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรม หรือภาษาของประเทศหนึ่ง ให้เข้าไปสู่อีกประเทศหนึ่ง
ซึ่งเป็นลักษณะของประเทศที่ใหญ่กว่า มีกาลังอานาจทางเศรษฐกิจและทหาร ที่มากกว่า ได้กระทา
กับประเทศที่เล็กกว่าและร่ารวยน้อยกว่า โดยทั่ วไปแล้วจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรมอาจจะเข้า มา
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ในรูปแบบของการยึดครองรูปแบบของกิจกรรมเช่น ในช่วงของการสารวจทวีปอเมริกา ประชาชาติ
ยุโรปต่าง ได้แข่งขันกันอ้างสิทธิ์ในดินแดนเพื่อความหวังในการเพิ่มความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจใน
อาณานิคมใหม่ ชาวยุโรปผู้ที่รับชัยชนะได้ยัดเยียดภาษาและวัฒนธรรมของพวกเขาลงไปในดินแดน
ต่างๆ ด้วยเจตนาจะให้วัฒนธรรมตนเองกลายเป็นวัฒนธรรมของผู้ที่เสียดินแดน
เขมทัต พิพิธธนาบรรพ์ (2551) อธิบายว่า จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรมเริ่มต้นขึ้นจากความ
จริงทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองของโลกที่ได้ผ่านการล่าอาณานิคมมาแล้ว
มากมาย
(Colonization) ซึ่งจักรวรรดินิยมในศตวรรษที่ 19 จะเป็นรูปแบบของจักรวรรดินิยมทางการเมือง
(Political Imperialism) ที่ใช้กองทหาร การเมือง และกฎหมายเข้ายึดครองพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และ
บังคับเอาทรัพยากรและแรงงานจากประเทศที่ตกเป็นอาณานิคม
ต่อมา ในศตวรรษที่ 20 ก็ ได้
ปรับเปลี่ยนเป็นยุคของจักรวรรดินิยมทางเศรษฐกิจ (Economic Imperialism) ที่ใช้กลไกต่างๆ ใน
การครอบงาทางเศรษฐกิจ โดยนักคิดด้าน จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรมเห็นว่า ลัทธิล่าอาณานิคม
และลัทธิจักรวรรดินิยมยังคงอยู่เพียงแต่ได้เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้น โดยมีกลไกในการคร อบงา
ด้วยกัน 2 ประการคือ
1. กลไกการครอบ งาด้านเศรษฐกิจ (Economic Imperialism) เป็นการครอบงาด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ อาณานิคมโดย เข้าไปมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ ของประเทศอื่นทั้งในด้านการ
ลงทุน ธุรกิจ และการเงินระหว่างประเทศ
2. การครอบงาทางวัฒนธรรม (Cultural Dominance) การใช้อา นาจทางการเมืองและ
เศรษฐกิจเพื่อแพร่กระจายค่านิยม (Value) การปฏิบัติ (Habit) ของวัฒนธรรมจากภา ยนอกสังคม
นั้นๆ เพื่อเข้าไปแทนที่ค่านิยมและการปฏิบัติเดิมที่เคยมีอยู่โดยได้ผ่านกระบวนการทางการสื่อสาร
แต่ Tomlinson (1991) ได้เสนอว่าผู้ผลิตทางการสื่อสารอาจจะไม่มีคว ามตั้งใจที่จะครอบงาผู้รับสาร
เลยก็ได้ในบางกรณี อย่างไรก็ตามจากนิยามดังกล่าวดูเหมือนว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจจะเป็นตัว
ผลักดันด้านวัฒนธรรมตลอดเวลา แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัจจัยทั้งสองด้านอาจส่งเสริมซึ่งกันและ
กันก็เป็นได้
3. ทั้งนี้ สมเกียรติ ตั้งมโน (2550) กล่าวว่า ลัทธิจักรวรรดินิยมในยุคศตวรรษที่ 20 ได้ถูก
นามาเชื่อมโยงกับ ประเทศ สหรัฐอเมริกาและสหภาพ โซเวียตโดย ประเทศต่างๆ จานวนมากนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกามองว่าการส่งออกวัฒนธรรมในระดับสู งที่ได้ กระทาโดยผ่านกิจกรรมทาง
ธุรกิจในรูปแบบวัฒนธรรมประชานิยม เช่น หนังสือทางวิชาการ หนังสือแน วประชานิยมต่างๆ
ภาพยนตร์ ดนตรี และ รายการโทรทัศน์ ได้ เข้ามาคุกคามวิถี ชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะ หรือคุณค่าทาง
ศีลธรรมของคนที่อยู่ในประเทศเหล่านั้น
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เขมทัต พิพิธธนาบรรพ์ (2551) กล่าวว่า นอกจากนี้นักทฤษฎีด้านจักรวรรดินิยมได้มองว่า
ยุค โลกาภิวัฒน์ เป็น ยุคที่มี การนาเอาผล ผลิตทางวัฒนธรรมในรูปแบบสื่อมวลชนสมัยใหม่เข้าไป
ทาลายวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มี อยู่เดิม ซึ่งผลผลิตทางวัฒนธรรมเหล่านั้น ล้วนเต็มไปด้วย ค่านิยมและ
อุดมการณ์ของระบบทุนนิยมทั้งสิ้น ทาให้ ค่านิยมและอุดมการณ์ท้องถิ่นที่สั่ งสมมานาน เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไม่อาจต้านค่านิยมและอุดมกา รณ์ของระบบทุนนิยม ได้เพราะกระบวนการนี้ได้ถูก
ดาเนินการ โดยประสานกลไกทุกช นิดเข้าด้วย กัน ตั้งแต่กลไกการผลิต การกระจายทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งการใช้ผู้มีอานาจทางการเมืองหนุนหลัง
Tomlinson (1991) ได้ให้ความสนใจในเรื่องการล่าอาณานิค มโดยการใช้การสื่อสารเป็น
ช่องทางหรือที่เรียกว่า จักรวรรดินิยมทางการสื่อสาร โดย Tomlinson ได้สรุปรูปแบบของจักรวรรดิ
นิยมทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัฒน์ไว้ 4 รูปแบบคือ
1. จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม คือ จักรวรรดินิยมทางการสื่อสาร (Media Imperialism)
โดยถือว่าวัฒนธรรมทีส่ าคัญและเห็นได้อย่างเด่นชัดเป็นผลงานของสื่อมวลชน เนื่องจากระบบสื่อสาร
มวลชนนั้นมีอิทธิพลและเกี่ยวข้องกับทั้งระบบการเมือง และระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอื่นๆ ใน
สังคม
2. จักรวรรดินิยมในแง่วาทกรรมที่พูดเกี่ยวกับความเป็นชาติ (Sense of Belonging) ซึ่ง
มองในแง่ที่ความรู้สึกเป็นเจ้าของชาติใดชาติหนึ่งกาลังที่ถูกจักรวรรดินิยมภายนอกครอบงา
3. จักรวรรดินิยมในแง่วิพากษ์วิจารณ์ระบบทุนนิยมระดับโลก (Global Capitalism)
ซึ่งเน้น การพิจาณาด้านเศรษฐกิจว่า ทุนนิยมได้ขยายตัวจากระดับชาติมา เป็นระดับโลก การสะสม
ทุนและกาไรก็ต้องทาระดับโลก และใช้วิธีการรุกรานด้านวัฒนธรรม และรสนิยมของคนทั่วโลกให้
เป็นแบบเดียวกันก่อนเพื่อผลิตเป็นสินค้าแบบเดียวกันมาเสนอตลาดโลกต่อไป
4. จักรวรรดินิยมในแง่ของความทันสมัย (Modernity) ซึ่งให้ความสนใจเกี่ยวกับ วิถีชีวิต
แบบสมัยใหม่ โดยพิจารณาว่า ความทันสมัย ได้กลายมาเป็นวัฒนธรรมระดับโลก โดยวิจารณ์ความ
เป็นแบ บเดียวกันหมด (Homogenization) ของวัฒนธรรมสมัยใหม่โดยพิจารณาในเรื่องที่ความ
ทันสมัยกลายเป็นวัฒนธรรมระดับโลก (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 2544)
Omoera and Ibagere (2010) กล่าวว่า จักรวรรดินิยมทางการสื่อสารมีกรอบความคิดอยู่
ภายใต้แนวคิด ใหญ่ ของจักรวรรดินิยมทางวัฒนธร รมเนื่องจากอานาจ ของสื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
ช่องทางที่ทาให้ เกิดการครอบงาทางวัฒนธรรมได้ โดย White (2001) กล่าวว่า คาว่า จักรวรรดินิยม
ทางวัฒนธรรมได้ถูก นามาใช้ ภายใต้ แนวคิด ที่แตกต่างกันไปตาม พื้นฐานทางวิ ชาการและความเชื่อ
ของแต่ละคน White พิจารณาแนวคิดในด้านทฤษฎีจักรวร รดินิยมทางวัฒนธรรม ว่าเป็นทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบทางการสื่อสาร โดยได้โต้แย้งว่าการทบทวนวรรณกรรมการสื่อสารที่เป็นสากล
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นั้นจะสามารถเห็นถึง นิยามคาศัพท์ที่แตกต่างกันไป แต่ก็ ล้วนอยู่ใน แนวคิดพื้นฐานของจักรวรรดิ
นิยมทางวัฒนธรรมทั้งสิ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามยุคสมัยโลกาภิวัตน์ พื้นที่สาธารณะ
และศักยภาพของอินเทอร์เน็ตที่ช่วย เพิ่มขีดความสามารถ ซึ่งสะท้อนถึง เทคโนโลยีใหม่ๆ ของการ
สื่อสาร และการเปิดตลาดสากลที่กาลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความเป็นสื่อ ระดับ โลกและความเป็น
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
กล่าวโดยสรุปแล้วจะเห็นว่าจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรมนั้นคือการที่ชาติใดชาติหนึ่งใช้
อานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจในการยึดครองพื้นที่ในการสื่อสารระดับโลกเพื่อแพร่กระจาย
วัฒนธรรมของตน ซึ่งประเทศที่ถูกครอบงาจะเกิดการซึมซับวัฒนธรรมจากประเทศนั้นๆ อย่างยอม
จานนโดยผ่าน การใช้สินค้าและบริการ โดยที่ ลักษณะของจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรมจะมีการ
ครอบงาด้านทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม รวมถึงพฤติกรรมหรือรูปแบบการดาเนินชีวิตของท้องถิ่น
หรือชาติอื่นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบทุนนิยม
ทั้งนี้ อิทธิพลของภาษาและวั ฒนธรรมเกาหลีที่แผ่ขยายไปทั่วโลกนั้น ก็เกิดจาการใช้ สื่อ
เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และครอบงาความคิดและทัศนคติขอ งผู้เปิดรับวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน
โดยการครอบงาจะผ่านกระบวนการผลิตซ้าและการเผยแพร่ในขั้นตอนของอุตสาหกรรม ทาให้ คน
ในวัฒนธรรมอื่นมาชื่นชอบในวัฒนธรรมของเกาหลีและนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน
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5. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
ทัศนคติ (Attitude) เป็นแนวความคิดที่มีความสาคัญมากแนว ความคิด หนึ่งทางจิตวิทยา
สังคม มีการใช้คานี้กันอย่างแพร่หลาย สาหรับการนิยามคาว่า “ทัศนคติ ” นั้น ได้มีนักวิชาการหลาย
คนให้ความหมายของคาว่าทัศนคติไว้ดังนี้
Roger (1978, pp. 208–209) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นดัชนีชี้ว่าบุคคลนั้นคิดและรู้สึกอย่างไร
กับคนรอบข้าง วัตถุ หรือสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจาก
ความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรร มในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็นเพียง ความพร้อมที่จะตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าและเป็นมิติของการป ระเมินเพื่อแส ดงว่าชอบหรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ่งๆ ซึ่งถือเป็นการ
สื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ที่เป็นผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผล
ต่อพฤติกรรมต่อไป (อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, น. 122)
Newcomb (1954, p. 128) ให้คาจากัดความไว้ว่าทัศนคติซึ่งมีอยู่ ในเฉพาะคนนั้นขึ้น อยู่
กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้รับซึ่ง อาจแสดงออกทางพฤติกรรมเป็นไปได้ใน 2 ลักษณะคือ ลักษณะชอบ
หรือพึงพอใจ ซึ่งทาให้ผู้อื่นเกิดความรั กใคร่อยากใกล้ชิดสิ่งนั้น และ อีกลักษณะหนึ่ง คือการ
แสดงออกในรูปความไม่พอใจ เบื่อหน่ายเป็นผลให้เกิดความเกลียดชังไม่อยากใกล้สิ่งนั้น
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Munn (1971, p. 71) กล่าวว่า ทัศนคติคือความรู้สึกและความคิดเห็นที่บุคคลมีต่อสิ่งของ
บุคคล สถานการณ์ สถาบัน และข้อเสนอใดๆ ในทางที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลทาให้บุคคล
พร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวกันตลอด
เดโช สวนานนท์ (2512, น.28) กล่าวถึงทัศนคติว่าเป็นบุคลิกภาพที่สร้างขึ้น และ
เปลี่ยนแปลงได้ และเป็นแรงจูงใจที่กาหนดพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ศักดิ์ สุนทรเสณี (2531, น. 2) กล่าวถึงทัศนคติที่เชื่อมโย งไปถึงพฤติกรรมของบุคคลว่า มี
ลักษณะดังต่อไปนี้
1. ความสลับซับซ้อ นของความรู้สึก ห รือการมีอคติของบุคคล ในการที่จะ สร้างความ
พร้อมที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามประสบการณ์ของบุคคลนั้นที่ได้รับมา
2. ความโน้มเอียงที่จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ งในทางดีหรือต่อต้านสิ่ง ที่จะมาถึงทาง
หนึ่งทางใด
3. ในด้านพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตั วหรือความพร้อมที่จะตอบสนอง ดังนั้นจึง
สรุปได้ว่า ทัศนคติเป็นความสัมพันธ์ที่ คาบเกี่ยวกันระหว่างความรู้สึกและความเชื่อหรือการรู้ของ
บุคคลกับแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหนึ่งต่อเป้าหมายของทัศนคตินั้น
จะเห็นได้ว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างความรู้สึก ความเชื่อส่วนบุคคล
รวมไปถึงการรับรู้ของบุคคลซึ่งมีแนวโน้มต่อพฤติกรรมและการแสดงออกต่อสิ่งที่บุคคลนั้นๆ ให้
ความสนใจ
องค์ประกอบของทัศนคติ
Zimbardo และ Ebbesen (1970) แยกองค์ประกอบของทัศนคติไว้ทั้งหมด 3 ประการคือ
1. องค์ประกอบด้านความรู้ (The Cognitive Component) คือ ส่วนที่เป็นความเชื่อของ
บุคคลที่เกี่ ยวกับสิ่งต่างๆ ทั่วไปทั้งที่ชอบและไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้หรือคิดว่าสิ่งใดดี มักจะมี
ทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น แต่หากมีความรู้มาก่อนว่าสิ่งใดไม่ดีก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้น
2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (The Affective Component) คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่างๆ ซึ่งมีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพของคนนั้น เป็นลักษณะที่เป็น
ค่านิยมของแต่ละบุคคล
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ การแสดงออกของ
บุคคลต่อสิ่งหนึ่ง หรือบุคค ลหนึ่ง ซึ่ง เป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึก
ทั้งนี้สามารถแยกแหล่งที่ทาให้เกิดทัศนคติออกได้เป็น 4 ประการ คือ
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1. ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์เฉพาะอย่าง
ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ดีหรือไม่ดี จะทาให้เกิดทัศนคติต่อสิ่งนั้นไปในทางที่เคยมีประสบการณ์มา
ก่อน
2. การติดต่อสื่อสาร กับ บุคคลอื่น (Communication from others) สามารถทาให้ เกิด
ทัศนคติจากการรับรู้ข่าวสารต่างจากผู้อื่นได้
3. สิ่งที่เป็นแบบอย่าง (Models) ซึ่งการเลียนแบบผู้อื่นสามารถทาให้เกิดทัศนคติขึ้นได้
4. ความเกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติหลายอย่างของบุคคลเกิดขึ้น
เนื่องจากความเกี่ยวข้องกับสถาบัน เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือหน่วยงาน เป็นต้น
คุณลักษณะของทัศนคติ
ธงชัย สันติวงษ์ (2539) ได้สรุปคุณลักษณะของทัศนคติไว้ดังนี้
1. ทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายใน ซึ่งเป็นเรื่องของระเบียบความนึกคิดที่เกิดขึ้นภายในของ
แต่ละบุคคล
2. ทัศนคติจะมิใช่สิ่งที่มีมาแต่กาเนิด แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ
ที่ตนได้เกี่ยวข้องอยู่ด้วยในภายนอก และทัศนคติจะก่อตัวจากการประเมินหลังจากที่ได้ เกี่ยวข้องกั บ
สิ่งภายนอกนั้น แสดงให้เห็นว่าทัศนคติที่มีอยู่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
3. ทัศนคติจะมีลักษณะมั่นคงถาวร กล่าวคือภายหลังจากที่ทัศนคติได้ก่อตัวขึ้นมาแล้ว
ทัศนคตินั้นจะมีความมั่นคงถาวรตามสมควรและไม่เปลี่ยนแปลงทันทีที่ได้รับตัวกระตุ้นที่แตกต่าง
ไป ทั้งนี้เพราะทัศนคติที่ก่อตัวขึ้นนั้นจะมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปจัดระเบียบ
เป็นความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงย่อมต้องใช้เวลาเพื่อกระบวนการดังกล่าวด้วย
4. ทัศนคติจะมีความหมายอ้างอิงถึงตัวบุคคลและสิ่งของเสมอ ทัศนคติไม่ได้เกิดขึ้นมา
จากภายในแต่เป็นสิ่งที่ก่อ ตัวหรือเรียนรู้จากสิ่งที่มีตัวตนที่ สามารถอ้างถึงได้ สิ่งที่ใช้อ้างอิงเพื่อการ
สร้างทัศนคติอาจจะเป็นตัว บุคคล กลุ่มคน สถาบัน สิ่งของ ค่านิยม เรื่องราวทางสังคม หรือแม้แต่
ความนึกคิดต่างๆ ก็ถูกจัดรวมอยู่ด้วย
การก่อตัวของทัศนคติ
ธงชัย สันติวงษ์ (2539) ยังกล่าวว่ า ทัศนคติจะก่อตัวขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
ปัจจัยหลายประการด้วยกัน คือ
1. การจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivations) ทัศนคติจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใดบุคคล
หนึ่งกาลังดาเนินการตอบสนองตามความต้องการหรือแรงผลักดันพื้นฐานทางร่างกายอยู่ โดยตัว
บุคคลจะสร้างทัศนค ติที่ดีต่อบุคคลหรือสิ่งของที่สามารถช่วยให้เขามีโอกาสตอบสนองความ
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ต้องการของตนได้ และในทางตรงกันข้ามจะสร้างทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งของหรือบุคคลที่ขัดขวางมิ
ให้เขาตอบสนองความต้องการได้
2. ข่าวสารข้อมูล (Information) ทัศนคติจะมีพื้นฐานมาจากชนิด และขนาดของข่าวสาร
ข้อมูลที่แต่ละคนได้รับมารวมทั้งขึ้นอยู่กับลักษณะของแหล่งที่มาของข่าวสาร และข้อมูล ด้วยกลไก
ของการเลือกเฟ้นในการมองเห็นและเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ข่าวสารข้อมูลบางส่วนที่เข้ามาสู่ตัวบุคคล
นั้น จะทาให้บุคคลนั้นเก็บไปคิดและสร้างเป็นทัศนคติขึ้นมาได้
3. การเกี่ยวข้องกับกลุ่ม (Group Affiliation) ทัศนคติบางอย่างอาจจะมาจากกลุ่มต่างๆ ที่
ตัวบุคคลนั้น เกี่ยวข้องอยู่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ครอบครัว วัด กลุ่มเพื่อนร่วมงาน กลุ่มกีฬา
และกลุ่มสังคม โดยเฉพาะกลุ่ม ครอบครัว และกลุ่มเพื่อนร่วมงา นซึ่งเป็นกลุ่มที่สาคัญที่สุดที่จะเป็น
แหล่งสร้างทัศนคติให้แก่บุคคล
4. ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ของคนที่มีต่อวัตถุสิ่งของย่อมเป็นส่วน
สาคัญที่จะทาให้บุคคลต่าง ๆ ตีค่าสิ่งที่เขาได้มีประสบการณ์มานั้นจะกลายเป็นทัศนคติ
5. ลักษณะท่าทาง (Personality) เป็นส่วนทางอ้อมที่สาคัญในการสร้าง ทัศนคติ ให้กับ
ตัวบุคคล ปัจจัยต่าง ๆ ของการก่อตัวของทัศนคติเท่าที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ในความเป็นจริงจะมิได้มี
การเรียงลาดับตา มความสาคัญแต่อย่างใดเลย ทั้งนี้เพราะปัจจัยแต่ละทาง เหล่านี้นั้น ตัวไหนจะมี
ความสาคัญต่อการก่อให้เกิดของทัศนคติมากหรือน้อย เพียงใดย่อมสุดแล้วแต่ว่าก ารพิจารณาสร้าง
ทัศนคติต่อสิ่งดังกล่าว
ดังนั้นสรุปได้ว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการแสดงออกและพฤติกรรมต่างๆ
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการรับรู้และประสบการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งนั้นๆ ทั้งนี้ ในงานวิจัยนี้จึงหมายถึง
การแสดงออกในลักษณะของการโต้ตอบและแสดงความ คิดเห็นภายในเว็บไซต์ ป็อบคอร์นฟอร์ทู
ดอทคอม ของกลุ่มสมาชิกผู้ใช้เว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น ทัศนคติเพื่อ การสนับสนุนหรือต่อต้านก็ตาม
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชุติมา ชุณหกาญจน์ (2550) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมของวัยรุ่นไทย
จากสื่อบันเทิงเกาหลี โดยการศึกษานีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการเปิดรับสื่อบันเทิงเกาหลี ทัศนคติ
ต่อวัฒนธรรมเกาหลีและ พฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมจากสื่อบันเทิงเกาหลีของวัยรุ่นไทย
รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมกับการเปิดรับสื่อบันเทิงเกาหลี
และทัศนคติต่อวัฒนธรร มเกาหลีกับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่
15-25 ปี ที่อาศัยอ ยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเคยบริโภคสื่อบันเทิงเกาหลี ชื่นชอบ และติดตามชมภาพยนตร์
ละคร และเพลงเกาหลี โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรม
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เกาหลี จานวน8 คน และใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่าวัยรุ่นไทย
ส่วนใหญ่เปิดรับสื่อบันเทิงเกาหลี ในระดับปานกลาง รวมทั้งมีทัศนคติเป็นกลางต่อวัฒนธรรมเกาหลี
ซึ่งวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมจากสื่อบันเทิงเกาหลี ในระดับต่า โดยมี
พฤติกรรมการเลี ยนแบบการแต่งกายตามแฟชั่นเกาหลีในระดับปานกลาง ซึ่งนักร้องและนักแสดง
เกาหลีนั้นมีผลต่อการเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ นอกจากนี้ละครและภาพยนตร์ก็มีผลทาให้วัยรุ่น
ไทยต้องการรับประทานอาหารเกาหลีและอยากไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลี
วรนุช ตันติวิทิตพงศ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมความคลั่งไคล้ศิลปิ นนักร้องเกาหลี
ของวัยรุ่นไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมความคลั่งไคล้ศิลปินนักร้องเกาหลีของวัยรุ่น
ไทยและปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมความคลั่งไคล้ศิลปินนักร้องเกาหลีของวัยรุ่นไทย รวมทั้งศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อ และทั ศนคติต่อศิลปินนักร้องเกาหลี กับพฤติกรรมความคลั่ง
ไคล้ศิลปินนักร้องเกาหลีของวัยรุ่นไทย โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ที่อาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมความคลั่งไคล้
จานวน 25 คน และใช้แบบสอบถามกับก ลุ่มตัวอย่ างจานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่นไทยมี
พฤติกรรมความคลั่งไคล้ศิลปินนักร้องเกาหลี โดย ทาการ หาข้อมูลและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ
ศิลปินนักร้องเกาหลีที่คลั่งไคล้โดยส่วนใหญ่ทางสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด มีพฤติกรรมการซื้อและ
การสะสมของที่ระลึกต่างๆ การไปชมคอนเสิร์ต การติดตามศิลปินนักร้องที่คลั่งไคล้ไปตามสถานที่
ต่างๆ การทาเว็บไซต์ของศิลปินนักร้องเกาหลีที่ ตนเองคลั่งไคล้ การสร้างพื้นที่ส่วนตัวบนเว็บไซต์
การอ่านหรือการแต่ง บันเทิงคดี (Fiction) พฤติกรรมการเลียนแบบท่าเต้น (Cover Dance) และการ
ฝึกฝนหรือเรียนภาษาเกาหลี นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ มีทัศนคติเชิงบวกต่อ
ศิลปินเกาหลีในด้านรูปลักษณ์ของศิ ลปินเกาหลีมากที่สุด รองลงมาคือ ความสามารถทางด้านด นตรี
และด้านกระแสความนิยมเกาหลีตามลาดับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนี้ มีพฤติกรรมความคลั่งไคล้ศิลปิน
นักร้องเกาหลีในระดับปานกลาง
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ย วข้องที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าเอกสารและ
งานวิจัยมุ่งเน้นไปทางสื่อสารมวลชนมากกว่าประเด็นทางวัฒนธรรม แต่ทั้ งนี้ผลการวิจัย เหล่านั้น
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการของสื่อมีส่วน สาคัญ ในการเผยแพร่วัฒนธรรมและส่งผลกับแนว
ความคิดและทัศนคติ ของผู้เปิดรับวัฒนธรรม ในระดับ ค่อนข้างมาก การเปิดรับวัฒนธรรมที่ถูกผลิต
ซ้าบ่อยๆ ผ่านกระบวนการของอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ทาให้ผู้เปิดรับค่อยๆ ซึมซับวัฒนธรรม
นั้นจนเกิดเป็นความคลั่งไคล้และมี การติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ งานวิจัยเบื้องต้นที่ได้ยกมานั้ น
ยังคงขาดความชัดเจนในกระบวนการของการเผยแพร่ วัฒนธรรมผ่าน อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกที่จะวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้สนใจศึกษาค้นคว้าอื่นๆ ต่อไป

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในหมู่ผู้ใช้เว็บไซต์ ป็อบคอร์น
ฟอร์ทูดอทคอม” ผู้วิจัย มุ่งศึกษาถึงลักษณะการเข้ามาของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่มีผลต่อ หมู่
ผู้ใช้เว็บไซต์ วิเคราะห์ทัศนคติ รวมทั้งศึกษาอิทธิพลของภาษาและวั ฒนธรรมเกาหลีอันมีผลต่อ
ความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมของหมู่ผู้ใช้เว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอม โดยมีขั้นตอนในการ
วิจัย ดังนี้
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1. การคัดเลือกแหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลที่ผู้วิจัยเลือกคือเว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอม(WWW.POPCORNFOR2.COM)
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขนาดใหญ่
เว็บไซต์หนึ่งของไทยที่นาเสนอข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหว
ที่เกี่ยวกับวงการ
บันเทิงและดาราของประเทศในเอเชียโดยเฉพาะเกาหลี ญีมี่ปกุ่นระดานสนทนา
จีน
ที่มีผู้นิยมใช้เป็นจานวนมาก

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 การสารวจข้อมูลและรวบรวมกระทู้ภายในเว็บไซต์ปอ็ บคอร์นฟอร์ทูดอทคอม
ผู้วิจัยทาการสารวจ ข้อมูลและรวบรวมกระทู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม
เกาหลีภายในเว็บไซต์ป็ อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอม พบว่าภายในเว็บไซต์ ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอม มี
การแบ่ง ปันไฟล์ ข้อมูล เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิงต่างๆ ของประเทศเกาหลี มีหน้ากระดาน
สนทนาเพื่อพูดคุ ยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างผู้ดูแลเว็บไซต์ และในหมู่สมาชิกผู้ใช้
เว็บไซต์ ด้วยกันเอง โดย มีหน้า กระดานสนท นาหลัก “ชุมชน Pop2” เป็นที่รวบรวม ในการเสนอ
ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ย นแสดงความคิดเห็น สาหรับการเ ข้าถึงข้อมูลในแต่ละห้องย่อยนั้น
สามารถเข้าได้จาก หน้าแรกของเว็บไซต์ป็ อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอม โดยเลือกไปที่คาว่า “ชุมชน
Pop2” ตรงแถบสีเขียวอ่อนทางขวามือ ด้านบน หลังจากนั้น จะพบหน้ากระดาน ข้อมูลของเว็บไซต์
ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอมซึ่งจัดได้ว่าเป็น ศูนย์กลางของข้อมูลทั้งหมดในกระดาน ข้อมูลจากหน้า
แรกและห้องย่อยทั้งหมดจะถูกนา มารวมกันอยู่ภ ายในกระดานข้อมูลนี้ ทั้งนี้ สามารถจาแนกหัวข้อ
ได้ 6 หัวข้อใหญ่และมีหัวข้อย่อยแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้
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(1) บอร์ดข้อมูล
- อัพเดทวงการบันเทิง ประเด็นร้อน Hot!
- พูดคุยเรื่องหนัง (Theater Lobby)
(2) KNOWLEDGE SECTION
- ปัญหาการใช้งานเว็บ เว็บบอร์ด และการใช้งานโปรมแกรมต่างๆ
- พูดคุยเรื่องทั่วไป (Members’ Lounge)
- นิยายบนโลกไซเบอร์ (FanFix)
- Fashion & Arts
- ท่องเที่ยว.. ไปด้วยกันกับชาวบ้านไร่ฯ
(3) STAR GROUP
- พูดคุยละครไทย (Thai Drama Club)
- Thai Star Fanclub
- พูดคุยเรื่องละครเกาหลี (K-Series)
- K-Stars Corner
- พูดคุยละครซีรี่ย์ญี่ปุ่น (Jp-Series)
- J-Star Intersection
- พูดคุยละครจีน-ฮ่องกง-ไต้หวัน (CN-HK-TW Series)
- C-Stars Tearoom
- พูดคุยละครซีรี่ย์ฮอลีวู๊ด (Hollywood Series)
- Hollywood-Super Star
- คลับ AF8 : Academy Fantasia Season 8
- The Star 7 : เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 7
(4) ENTERTAINMENT SECTION
- Chat Life & Couple Stars
- Picpost โพสรูป
- Games เกม เกมส์
- ชุมชนระดมเนื้อเพลง lyrics room
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(5) SMART PHONE & APPS
- IPhone Fanclub ไอโฟน แฟนคลับ
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- IPhone Apps Fanclub | แฟนคลับแอปฯ ไอโฟน
- Smart Phone Fanclub | สมาร์ทโฟน แฟนคลับ
- Android Apps Fanclub | แฟนคลับแอปแอนดรอยด์
(6) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้ที่นี่
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
- พูดคุยการใช้งาน UCC : User Content Creator
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ภาพประกอบที่ 1
Source: http://www.popcornfor2.com/

2. การคัดเลือกกระทู้ภายในเว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอม
ผู้วิจัย เลือกเก็บข้อมูล จากหัวข้อ STAR GROUP ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาและ
วัฒนธรรมเกาหลีและมีผู้ร่วมสนทนาเป็นจานวนมาก โดยเลือกเก็บข้อมูลจากกระทู้ย่อย “พูดคุยเรื่อง
ละครเกาหลี (K-Series)” ที่มีการโต้ตอบ ล่าสุด ในแต่ละหัวข้อย่อย จานวน 100 กระทู้ (เก็บข้อมูล
ล่าสุด ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2555) ทั้งนี้ผู้วิจัยไม่ได้เลือกเก็บข้อมูล ในหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย อื่นๆ
เนื่องจากห้อง “พูดคุยเรื่องละครเกาหลี (K-Series)” นั้นให้ข้อมูลข่าวสารในด้ านละครโทรทัศน์เป็น
หลัก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า เป็นช่องทางแรกที่ทาให้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี เข้ามามีอิทธิพลใน
ประเทศไทย ในแต่ละกระทู้ย่อยของห้อง “พูดคุยเรื่องละครเกาหลี (K-Series)” นอกจากจะส่งเสริม
และสนับสนุนในด้านละครโทรทัศน์แล้วยังมีการพูดถึงและสนับสนุนดาร านักแสดง รวมทั้งศิลปิน
นักร้องของเกาหลีด้วย

3. การรวบรวมข้อมูลบทสนทนาในหน้ากระดานสนทนา
ผู้วิจัย รวบรวมข้อมูลบทสนทนาในหน้ากระดานสนทนา ของหมู่ผู้ใช้เว็บไซต์ ป็อบคอร์น
ฟอร์ทูดอทคอมในกระทู้ของแต่ละ หัวข้อย่อย โดยมีการจัดประเภทของข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อ
ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. จาแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่จากลักษณะ การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น ซึ่งอยู่ ใน
รูปแบบของการตั้งคาถาม และการบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ รวมทั้งความตั้งใจที่จะทา สิ่งต่างๆ
ในอนาคตของหมู่ผู้ใช้เว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอม
2. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีทางวัฒนธรรมเพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพ และ
ในด้านทัศนคติและความตระหนักรู้ในภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่มีผลต่อหมู่ผู้ใช้เว็บไซต์นี้
3. สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปราย และเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีใน หมูํผู๎ใช๎เว็บไซต๑ ป็อบ
คอร๑นฟอร๑ทูดอทคอม ” สําหรับบทที่ 4 นี้ ผู๎วิจัยได๎ รวบรวมบทสนทนาในหน๎ากระดานสนทนา ใน
หมูํผู๎ใช๎เว็บไซต๑ ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอม และนํามาแบํงออกเป็นหมวดหมูํเพื่ อให๎งํายตํอการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลและเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห๑
จากการศึกษาและรวบรวมข๎อมูลจากหน๎ากระดานสนทนาภาย ในเว็บไซต๑ป็อบคอร๑น
ฟอร๑ทูดอทคอม พบวําลักษณะ การโต๎ตอบและพูดคุยกั นห๎องพูดคุยเรื่องละครเกาหลี (K-Series)
จํานวน 100 กระทู๎ เป็นไปในลักษณะของ การสํงเสริมและสนับสนุนผลงานของศิลปิน ดารา และ
ละครที่ตนชื่นชอบ โดยสมาชิกมีการรวมตัวกันและสร๎างกระทู๎ยํอยขึ้นม าเพื่อให๎ผู๎มีจุดประสงค๑
เดียวกันและชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน สามารถติดตามความเคลื่อน ไหวตํางๆ ได๎อยํางทันทํวงที ทั้งนี้
การตั้งกระทู๎ยํอยในแตํละห๎องสนทนานั้นจะถูกดําเนินการจากการที่สมาชิกหลักตั้งกระทู๎ขึ้ นมาและ
หาข๎อมูลตํางๆ มาแบํงปัน โดยมีสมาชิกอื่นๆ เข๎ามาโต๎ตอบ ติดต าม และอาจหาข๎อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
เสริมให๎ข๎อมูลในกระทู๎มีความสมบูรณ๑และทันเหตุการณ๑อยูํเสมอ
การวิเคราะห๑ข๎อมูลแบํงออกได๎เป็น 3 สํวนด๎วยกัน คือ
สํวนที่ 1 ลักษณะการเข๎ามาของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่ทําให๎เกิดอิทธิพลตํอกลุํม
ผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอม
สํวนที่ 2 เนื้อหาสาระ ความเป็นเกาหลี ที่แทรกอยูํในแตํละชํองทางของสื่อที่พบในกลุํม
ผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอม
สํวนที่ 3 พฤติกรรมของ กลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็ อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอมที่มีตํอภาษาและ
วัฒนธรรมเกาหลี รวมไปถึงความตระหนักรู๎ทางวัฒนธรรมซึ่งสํงผลตํอความคิด ความเข๎าใจ
พฤติกรรมการโต๎ตอบและพูดคุยบนหน๎ากระดานสนทนา
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1. ลักษณะการเข้ามาของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่ทาให้เกิดอิทธิพลต่อกลุ่มผู้ใช้
เว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอม
ผู๎วิจัยพบวําลักษณะของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่เผยแพรํเข๎ามาโดยการ ผํานสื่อหลาย
ชํองทางนั้น หากพิจารณา จากกา รโต๎ตอบกันในหน๎ากระดานสนทนา ของกลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็อบ
คอร๑นฟอร๑ทูดอทคอม จะเห็นถึง การสนับสนุน และการสํงเสริม อยํางตํอเนื่อง จากทั้งสื่อเกาหลี สื่อ
จากประเทศอื่นๆ และสื่อ ในไทย อีกทั้ง มีกลุํม ผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอม ด๎วยกันเอง
คอยสนับสนุน และผลิตซ้ํา โดยประเภทของสื่อที่ กลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอม ใช๎
ติดตาม เผยแพรํ หรือเป็นชํอง ทางหลักในการติดตามขําวสารข๎อมูล คือสื่อระหวํางบุคคลและ
สื่อมวลชน
1.1 สื่อระหว่างบุคคล
สื่อระหวํางบุคคล เป็นการติดตามหาข๎อมูลหรือแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารตํางๆ โดย
สมาชิกภายในกลุํมเว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอมด๎วยกันเอง โดยสามารถพูดคุยในเรื่อง
เดียวกัน มีจุดประสงค๑ในการแลกเปลี่ยนขําวสารเพื่อให๎สามารถรับขําวสารนั้นๆ ได๎อยํ างรวดเร็ว
และทันตํอสถานการณ๑ เมื่อมีข๎อ สงสัยหรือพลาดตรงสํวนไหนไปก็สามารถสอบถามข๎อมูลจาก
สมาชิกอื่นได๎ทันที
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“radna: coffee house จะออน ทีวีไทยแล๎วหรือคะ เพิ่งดู dream high จบคํะ ติดใจ ...น๎อง
นักเขียนใน coffee house ที่แสดง DREAM HIGH ไว๎ นํารักดี บทเธอ ร๎าย เล็ก ๆ คํะ พอชอบ
เธอจาก ดรีม ...ก็เลย ทําให๎ เพิ่งหยิบ coffee house มาดูได๎ตอนเองคํะ ...
siam: พี่สุกําลังลุ๎นอยากให๎ออนแอร๑ชํวง summer นี้นํะคํะ คาดวําศุกร๑นี้นําจะรู๎คํะ สํวนเรื่อง
"ฝันสูง" พี่สุก็สนใจอยากดูอยูํเหมือนกันนะคะ นักแสดงวัยสะรุํนทั้งนั้นเลย ที่สําคัญอยากดู
พระเอกในดวงใจของพี่สุ คือ "เบยองจุน" แสดงนํะคํะ พี่สุลํะคิดถึงเขามากถึงมากที่สุดเลยลํะ
คํะ อ๎อ ! เรื่อง Coffee House พี่สุชอบน๎องนักเขียนที่เป็นเลขาสํวนตัวของพระเอกเรื่องนี้
เหมือนกันคํะ นํารักมาก ๆ ที่สําคัญพี่สุชอบเพลงประกอบละครของเรื่องนี้นะคะ เพลงเพราะ
มาก แนะนําให๎หามาฟังเลยคํะ”

siam #685 Posted 21 March 2011 - 10:57 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=63953&st=675
ลักษณะการโต๎ตอบภายในบทสนทนาแสดงให๎เห็นถึงการแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวําง
สมาชิกด๎วยกัน โดยสมาชิกชื่อ siam ในความคิดเห็นที่ 685 ได๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการออกอากาศของ
ละครโทรทัศน๑เกาหลีเรื่อง Coffee House ในประเทศไทยแกํสมาชิกชื่อ radna ผู๎วิจัยพบวํา การ
โต๎ตอบของสมาชิกทั้ง 2 คน แสดงให๎เห็นถึงความชื่นชอบที่ มีตํอนักแสดงเกาหลี ซึ่ง เกิดขึ้น เมื่อดู
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ละครโทรทัศน๑ เกาหลีเป็นครั้งแรก การโต๎ ตอบนี้ยังสะท๎อนให๎เห็นถึงการที่ส มาชิกทั้ง 2 คนยังให๎
การสนับสนุนผลงานของนักแสดงคนนั้นในเรื่องอื่นๆ ตํอไป ทั้งนี้ ลักษณะการแนะนําและการบอก
ตํอของ siam เป็นชํองทางหนึ่งที่สามารถทําให๎เกิดการ แพรํกระจายความ นิยมของละครโทรทัศน๑
เกาหลีเรื่อง Coffee House และ Dream High หรือฝันสูงได๎
“conical: น๎องนิวเริ่มดูตอนแรกของ E5 รึยัง ทั้งขําทั้งนํารักมีปนซึ้งด๎วย วําแล๎วพระเอกต๎อง
หากุญแจรถของนางเอกเจอ พระเอกรู๎สึกวําตัวเองทําผิดแตํจะขอโทษตรงๆก็ไมํกล๎า ทําเรื่อง
ดีทําไมํเป็นซะงั้น...เฮ๎อเหนื่อยแทนราอิมจัง
newnewyeh: นิวยังไมํได๎ ดูเลยคํะพี่นิภา วันนี้เปิดเรื่องนี้ให๎พี่สาวดู เพิ่งได๎โอกาสมา
บอร๑ด และแนํนอนวํา พี่สาวติดไปเรียบร๎อย 5555 ชํายๆ เฮียแกแบบ จะพูดดีๆ กะราอิม
หนํอยก็ไมํได๎ เป็นต๎องพูดร๎ายๆ ใสํเรื่อย อร๏ายยย ต๎องไปดูซะแล๎วว~ ดิทคําาา@พี่นิภา : ปกติ
พี่สาวนิวไมํคํอยดูซีรีย๑เกาห ลีเทําไหรํอํะคํะ นิวจะยัดเยียดตลอด 555555 แอบดีใจมากๆ ที่
เรื่องนี้ พี่สาวบอกสนุกมากและพระเอกนิสัยนํารักมากกก ดูรวดเดียวเลย ฮําๆๆ
อยํางนี้
ต๎องโทษเฮียบินนี่เต็มๆ แล๎วลํะคํะ อิอิ
@คุณ mezzanine : ฉากนั้นเลํนเอาพร่ําเพ๎อไปหลายวันเลยคํะ กรอซ้ําไปซ้ํามา เชื่อวําทุก คน
ในบ๎านต๎องมีอาการเดียวกัน คิคิ”
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newnewyeh #686 Posted 27 November 2010 - 10:58 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=62831&st=675
จากตัวอยํางที่ยกมานั้น สมาชิก newnewyeh ในความคิดเห็นที่ 686 ได๎แก๎ไขข๎อความเพื่อ
ตอบสมาชิก ชื่อ conical ที่ได๎มีการสอบถามและแนะนําละครโทรทัศน๑เรื่อง Secret Garden ใน
ตอน Episode 5 จากการโต๎ตอบของสมาชิก ชื่อ newnewyeh ผู๎วิจัยพบวํา สมาชิก ชื่อ newnewyeh ได๎
พยายาม “ยัดเยียด ” ให๎พี่สาวดู ละครโทรทัศน๑เกาหลีเรื่องนี้ ซึ่งมีผลทําให๎พี่สาว ชื่นชอบละคร
โทรทัศน๑เกาหลีเหมือนกั บตัวเอง จะเห็นได๎ วาํ “การยัดเยียด” นั้นคือการที่ สมาชิกชื่อ newnewyeh
เปิดละครโทรทัศน๑เกาหลีเรื่องนี้ให๎พี่สาวซึ่งไมํคํอยไ ด๎ติดตามได๎รับชม สํงผลให๎ พี่สาวของสมาชิก
ชื่อ newnewyeh ได๎รับอิทธิพลของละครโทรทัศน๑เกาหลีและ มีการติดตามอยํางตํอเนื่อง ความชื่น
ชอบของพี่ สาวของสมาชิก ชื่อ newnewyeh ที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการแนะนําของผู๎ที่เปิดรับขําวสาร
ด๎านเกาหลีอยํางจริงจังนํามาแนะนําและบอกตํอสํงผลให๎ผู๎ที่ไมํเคยชื่นชอบ มากํอนเข๎ามาเป็นกลุํมที่
ชื่นชอบเหมือนกัน อิทธิพลของละครโทรทัศน๑เกาหลีและการติดตามอยํางตํอเนื่องสามารถ
กํอให๎เกิดการติดตามข๎อมูลขําวสาร และติดตามวัฒนธรรมเกาหลีในด๎านอื่นตํอไปได๎
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“nannee3: แปลไมํออก ไมํรู๎เด็กผู๎ชายคือใคร นําจะเป็นคนสําคัญ เครื่องมือแพทย๑โดนขโมย
ไปอีก อะไรจะอุปสรรคเยอะแท๎ โอ๏ะ เหมือนตอนหน๎าจะเศร๎าอะ ศึกชิงนางเอกหรือเปลํา
เหมือนตัวร๎ายต๎องการนางเอกอะ
FO2: เด็กน๎อยคนนั้น ถ๎าเราฟังไมํผิด นําจะเป็นองค๑ชายนะคํะ (น๎องฝ่าบาทอํะคํะ ) เห็นเรียก
ชอนอา อํะคํะ จากที่ดูนําจะเป็นการทําให๎ฝ่าบาททรงไมํไว๎วางใจพระเอกอํะคํะ สํวนเรื่องชิง
นางเอก ไมํอยากให๎ตาเฒํานั้นมาลงสนามชิงนางเอกเลย อยากเห็น ทํานหมอ พระเอก ทําน
ผมขาว มากกวําอํะ (ขอโทษนะคํะยังจําชื่อไมํได๎อํะคํะ)”

FO2 #826 Posted 28 August 2012 - 08:36 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=64095&st=825
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จาก การโต๎ตอบบทสนทนา แสดงให๎เห็นวํา สมาชิกชื่อ nannee3 นั้น ติดตามละคร
โทรทัศน๑เกาหลีแตํไมํสามารถเข๎าใจในเนื้อหาของละครโทรทัศน๑ได๎เนื่องจากเป็นภาษาเกาหลี ทั้งนี้
สมาชิกชื่อ FO2 ความคิดเห็นที่ 826 ในกระทู๎หัวข๎อเดียวกัน ได๎ตอบกลับไปยังสมาชิกชื่อ nannee3
แสดงให๎เห็นวํา สมาชิกชื่อ FO2 มีความเข๎าใจในภาษาเกาหลีอยูํเป็นพื้นฐาน เมื่อสมาชิกชื่อ nannee3
ได๎สอบถามไว๎ในหน๎ ากระดานสนทนา สมาชิกชื่อ FO2 จึงได๎ให๎คําอธิบายเพื่อเพิ่มความเข๎าใจใน
ละครโทรทัศน๑เกาหลีแกํสมาชิกชื่อ nannee3 สะท๎อนให๎เห็นวํา สมาชิกชื่อ FO2 มีความตระหนักรู๎
ในภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีอยูํเป็นพื้นฐาน
1.2 สื่อมวลชน
สื่อมวลชนเป็นชํองทางสําคัญที่กลุํมเว็บไซต๑ป็อบคอร๑ นฟอร๑ทูดอทคอมใช๎ในการติดตาม
และหาข๎อมูล จากการศึกษาข๎อมูลจากกระทู๎ทั้งหมด 100 กระทู๎ พบวําสามารถแบํงออกได๎เป็น 4
ชํองทางหลัก คือ
1.2.1 การส่งเสริม และการติดตามจาก สื่อที่รับได้ด้วยการมองเห็น หรือสื่อทัศน์
(Visual Media)
จากการเ ก็บรวบรวมข๎อมูลของผู๎วิจัยพบวํา กลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทู
ดอทคอมมีการติดตาม และกลําวถึง ข๎อมูลจากนิตยสาร ข๎อมูลบริการตํางๆ รวมทั้ง มีการนํา ภาพถําย
มาอัพเดทขําวสารภายในหน๎ากระดานสนทนาอยูํเสมอ ซึ่งขําวสารที่นํามาประกาศ ในหน๎า กระดาน
สนทนานั้นเป็นการอัพเดทข๎อมูลขําวสารให๎เพื่อนสมาชิกด๎วยกัน
“หนังสือไทย ลงรูปและเรืองราวของ พัคยูซอนคํะ เครดิต หนังสือ ASIAN Plus ฉบับที่
VOL.77 - MAY 55 คอลัมน๑ พัคยูซอน ความสําเร็จที่มาพร๎อมกับความสูญเสีย หน๎า 12-14 พิมพ๑ที่
โรงพิมพ๑อุดมศึกษา”
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yoyea #2269 Posted 09 May 2012 - 02:55 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=71850&st=2265

33
รูปภาพข๎างบนเป็นสํวนหนึ่งของนิตยสาร ASIAN Plus ฉบับที่ VOL.77 - MAY 55 ซึ่ง
เป็นนิตยสาร ที่สมาชิก yoyea ได๎ซื้อและนํามาสแกนไว๎ใน ความคิดเห็นที่ 2269 เพื่อแจ๎งข๎อมูล
ขําวสารให๎กับสมาชิกทํานอื่นๆ ได๎รับทราบ ในแตํละหน๎า ของนิตยสาร ได๎นําเสนอเรื่องราวของ
นักร๎องเกาหลี ที่ชื่อวํา “พัคยูชอน” ซึ่งมีชื่อเสียงอยํางมากในประเทศแถบเอเชียรวมถึงประเทศไทย
จะเห็นได๎วาํ ภาพที่นํามาใช๎ตีพิมพ๑ในนิตยสารไทยนั้นเป็นรูปภาพที่ “พัคยูชอน” รับบทแสดงนําจาก
เรื่อง Rooftop Prince ซึ่งเป็นละครโทรทัศน๑ ที่มีความนิยมอยํางมากในเกาหลี ถึงแม๎ละครโทรทัศน๑
เรื่องนี้จะยังไมํนํามาฉายในประเทศไทยแตํก็ได๎รับการพูดถึงเป็นอยํางมากใน กลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็อบ
คอร๑นฟอร๑ทูดอ ทคอม ผู๎วิจัยพบวํา การตี พิมพ๑เรื่องราวของนักร๎อง นักและแสดงคนนี้ลงนิตยสาร
สามารถแสดงให๎เห็นถึงระดับความนิยมที่ก ลุํมผู๎ติดตามขําวสารมีตํอนักร๎องและนักแสดงคนนี้ได๎
อีกทั้ง การตีพิม พ๑ของนิตยสารยังเป็นการชํวยสํงเสริม กระแสนิยมของ ละครโทรทัศน๑เกาหลีเรื่อง
Rooftop Prince และนักร๎องและนักแสดงคนนีเ้ กิดเป็นกระแสนิยมไปพร๎อมกัน
เนื้อหาของการตีพิมพ๑ นิตยสารในสํวนนี้ ได๎นําเสนอเรื่องราวของ “พัคยูชอน” ที่ประสบ
ผลสําเร็จในด๎านงานแสดงจากละครโทรทัศน๑เรื่อง Rooftop Prince ทั้งนี้ นิตยสารยังกลําวถึงการ
สูญเสีย บิดาของ “พัคยูชอน” ไปอยํางกะทันหัน ผู๎วิจัยพบวําจ ากเนื้อหาและข๎อมูลของขําว ในเรื่อง
การสูญเสียบิดา ของนักร๎องและนักแสดงคนนี้ ทางกลุํมสมาชิกผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทู
ดอทคอมได๎แสดงความคิดเห็นลงในหน๎ากระด านสนทนาซึ่งสะท๎อนให๎เห็น ถึงอารมณ๑รํวมที่มีตํอ
ขําวการสูญเสียคุณพํอของ “พัคยูชอน” ดังนี้
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“zherlthsh: มีขํ าวร๎ายมาแจ๎งคํะ พํอของปาร๑คยูชอนเสียชีวิตแล๎วเมื่อชํวงสายของวันนี้
ในขณะที่ยูชอนกับสมาชิกJYJอีก2คนกําลังเดินทางกลับเกาหลี ซึ่งจะเดินทางมาถึงสนามบิน
อินชอนในเวลา 4โมงเย็นของวันนี้ ขอแสดงความเสียใจกับยูชอนและครอบครัวด๎วยคํะ
ดิท... ตอนนี้ JYJเดินทางกลับมาถึงเกา หลีแล๎วคํะ มีภาพยูชอนนั่งร๎องไห๎อยูํในรถนําสงสาร
มากๆ ยังไงแฟนๆชํวยสํงกําลังใจให๎เค๎าด๎วยนะคะ”

zherlthsh #468 Posted 14 March 2012 - 09:00 AM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=71850&st=465
ลักษณะการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ zherlthsh ในความคิดเห็นที่ 468 สะท๎อน
ให๎เห็นถึ งอารมณ๑ รํวมที่ มีตํอการสูญเสียคุณพํอของนักร๎องและนักแสดงคนนี้ จากความคิดเห็นใน
บรรทัดสุดท๎ายที่วํา “มีภาพยูชอนนั่งร๎องไห๎อยูํในรถนําสงสารมากๆ ยังไงแฟนๆชํวยสํงกําลังใจให๎
เค๎าด๎วยนะคะ” เป็นการให๎ข๎อมูลเพื่อกระตุ๎นความรู๎สึกให๎สม าชิกคนอื่น คล๎อยตามอันจะสะท๎อนให๎
เห็นถึงอิทธิพลของนักร๎องและนักแสดงที่ผลตํอพฤติกรรมและการแสดงออกของกลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑
ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอมได๎อยํางชัดเจน

34
“tippy: เห็นขําวพํอของน๎องเค๎า ขอแสดงความเห็นใจกับยูชอนและครอบครัวด๎วยนะคะ การ
จากไปกระทันหันแบบนี้สุดจะรับไหวเหมือนกันคํะเห็นรูปน๎องเค๎าร๎องไห๎เศร๎าไปด๎วยคํะ แถม
ต๎องเดินทางไปทํางานไกลจากบ๎านด๎วย สู๎ๆ นะคะ
”

tippy #470 Posted 14 March 2012 - 04:13 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=71850&st=465
ลักษณะการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ tippy ในความคิดเห็นที่ 470 หากวิเคราะห๑
จากความคิดเห็น ในบรรทัดสุดท๎าย ที่วํา “การจากไปกระทันหันแบบนี้สุดจะรับไหวเหมือนกันคํะ
เห็นรูปน๎องเค๎าร๎องไห๎เศร๎าไปด๎วยคํะ …” แสดงให๎เห็นถึง อารมณ๑ รํวมที่มีผลตํอพฤติกรรมและการ
แสดงออกของสมาชิก คนนี้ซึ่งแสดงออกโดยการที่ผู๎แสดงควา มคิดเห็นคนนี้เกิดอาการเศร๎าเมื่อเห็น
รูปนักร๎องและนักแสดงร๎องไห๎
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“tae_eun: เห็นขําวพํอของยูชอนอปป้าเสียแล๎วคํะ อปป้านําสงสารมากเลย ขอรํวมไว๎อาลัย
ให๎กับคุณพํอของอปป้าด๎วยคํะ แอนขอเป็นอีกหนึ่งกําลังใจสํงให๎อปป้านะคะ เข๎มแข็งอปป้า
นะคะ”

tae_eun #471 Posted 14 March 2012 - 05:45 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=71850&st=465
ลักษณะการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ tae_eun ความคิดเห็นที่ 471 จากประโยค
ที่วํา “…อปป้านําสงสารมากเลย ขอรํวมไว๎อาลัยให๎กับคุณพํอของอปป้าด๎วยคํะ แอนขอเป็นอีกหนึ่ง
กําลังใจสํงให๎อปป้านะคะ เข๎มแข็งอปป้านะคะ ” แสดงให๎เห็นถึง อารมณ๑ รํวมที่มี ตํอนักร๎องและ
นักแสดงชื่อ “พัคยูชอน” สะท๎อนให๎เห็นถึงอิทธิพลของนักร๎องและนักแสดงคนนี้ที่มีตํอพฤติกรรม
และความรู๎สึกของสมาชิก ทั้งนี้ ยังมีการใช๎คําวํา “อปป้า ” ซึ่งเป็นคําภาษาเกาหลีหมายถึง “พี่ชาย”
แสดงให๎เห็นถึงความต๎องการแสดงความใกล๎ชิดกับนักร๎องและนักแสดงคนนี้
“pipor: อันยองรอบบ๎านครํา (หลังจากหายเฮดไปนาน) RIP .. ขอไว๎อาลัยให๎คุณพํอของที่รัก
นะคะ ต๎องเดินทางกลับแบบไกล(มากกกกก)ทั้งเหนื่อยทั้งเศร๎า T_T เป็นกําลังใจให๎ปาร๑คขา
สู๎ตํอไปนะคะ ปอลิง. ถ๎าละครฉายวันนี้ จะมีอารมณ๑ดูกันมั้ยเนี่ย?”

pipor #473 Posted 14 March 2012 - 09:00 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=71850&st=465
ลักษณะการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกชื่อpipor ในความคิดเห็นที่ 473 แสดงให๎เห็นถึง
ความต๎องการไว๎อาลัยกับความสูญเสียของนักร๎องและนักแสดงชื่อ “พัคยูชอน” อีกทั้งยังมีการใช๎คําใน
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ประโยคที่วํา“…ถ๎าละครฉายวันนี้ จะมีอารมณ๑ดูกันมั้ยเนี?่ย” สะท๎อนให๎เห็นถึงอิทธิพลของนักร๎องและ
นักแสดงคนนี้ที่มีตํอพฤติกรรมและความรู๎สึกของสมาชิกได๎อยํางชัดเจนมากทีเดียว ทั้งนี้ ผู๎วิจัยพบวํา
สมาชิกชื่อ pipor ยังมีการใช๎คําแสดงให๎เห็นถึงความคลั่งไคล๎และความต๎องการเป็นเจ๎าของในตัวนักร๎อง
และนักแสดง จากคําวํา“คุณพํอของที่รัก” ซึ่งคําวํา “ที่รัก” ในที่นี้หมายถึง“พัคยูชอน” อีกด๎วย
“mintja: อุตสําห๑ดีใจหลังจากที่ไมํได๎เข๎าบ๎านมานาน จะได๎ดูละครเรื่องใหมํของมิคกี้ ต๎องมา
เจอเรื่องเศร๎าของมิคกี้ ขอให๎วิญญาณของคุณพํอไปสูํที่ดี ๆ และเป็นกําลังใจให๎มิคกี้สู๎ตํอไป”

mintja #474 Posted 14 March 2012 - 10:20 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=71850&st=465

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ลักษณะการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ mintja ในความคิดเห็นที่ 474 สะท๎อนให๎
เห็นถึงความรู๎สึกดีใจที่จะได๎ดูละครโทรทัศน๑เรื่องใหมํของ “มิคกี้” ซึ่งเป็นชื่อหนึ่งของ “พัคยูชอน”
นักร๎องและนักแสดงที่ ตนเองชื่นชอบ แตํเมื่อสมาชิกคนนี้ได๎รับทราบขําวการสูญเสียคุณพํอของ
“พัคยูชอน” การแสดงความคิดเห็นได๎สะ ท๎อนอารมณ๑ รํวมที่มีตํอการสูญเสียคุณพํอของนักร๎องและ
นักแสดงคนนี้ ออกมา สามารถแสดงให๎เห็น ถึงอิทธิพลของนักร๎องและนักแสดงคนนี้ที่มีตํอ
พฤติกรรมและความรู๎สึกของสมาชิกได๎เชํนกัน
“yoyea: เรื่องยํอและภาพ The Moon That Embraces The Sun เดือนล๎อมตะวัน เครดิต ASTA
MAG THAILAND ฉบับ February 2012 Vol.06 No.61คอลัมน๑ Drama Scoop The Moon
Embraces The Sun เดือนล๎อมตะวัน หน๎า 22-25 พิมพ๑ที่ รุํงศิลป์การพิมพ๑‛

yoyea #3653 Posted 12 February 2012 - 02:58 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=64384&st=3645
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yoyea #3654 Posted 12 February 2012 - 03:03 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=64384&st=3645
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yoyea #3655 Posted 12 February 2012 - 03:04 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=64384&st=3645

39
“yoyea: สุดท๎ายคํะ”

yoyea #3656 Posted 12 February 2012 - 03:06 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=64384&st=3645

40
จากรูปภาพข๎างบน เป็นสํวนหนึ่งของนิตยสาร ASTA MAG THAILAND ฉบับ
February 2012 Vol.06 No.61 คอลัมน๑ Drama Scoop หัวข๎อ The Moon Embraces The Sun เดือน
ล๎อมตะวัน หน๎า 22-25 ซึ่งเป็นนิตยสารบันเทิงเกาหลี ของไทยที่สมาชิก yoyea ได๎นํามาสแกนและ
แสดงไว๎ที่ความคิดเห็นที่ 3653-3656 เพื่อเป็นข๎อมูลให๎กับสมาชิกทํานอื่นๆ ได๎รับทราบและติดตาม
ขําวสารละครโทรทัศน๑เรื่องนี้อยํา งตํอเนื่อง เนื้อหาภายในนิตยสารนําเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับละคร
โทรทัศน๑เกาหลีเรื่อง “해를 품은 달 หรือ Moon That Embraces The Sun หรือ เดือนล๎อม
ตะวัน” โดยในนิตยสารได๎กลําวถึงเบื้องหลังของละคร, ประวัตคิ วามเป็นมาในการสร๎างละคร , เรื่อง
ยํอของละคร รวมทั้งบทสัมภาษณ๑ของนักแสดงละครเรื่องนี้ ผู๎วิจัยพบวํา ถึงแม๎ละครโทรทัศน๑เรื่องนี้
จะยังไมํถูกนํามาฉายในไทยแตํก็ได๎รับการพูดถึงเป็นอยํางมากใน สมาชิก กลุํมผู๎ใ ช๎เว็บไซต๑ป็อบ
คอร๑นฟอร๑ทูดอทคอม ซึ่ง การที่นิตยสารเลือก ตีพิมพ๑ ข๎อมูลเกี่ยวกับละครโทรทัศน๑เกาหลี เรื่องนี้
สามารถแสดงให๎เห็นถึงระดับความนิยมที่กลุํมผู๎ติดตามขําวสารมีตํอละครโทรทัศน๑เรื่องนี้ ได๎ อีกทั้ง
การตีพิมพ๑ของนิตยสารยังเป็นการชํวยสํงเสริมให๎ละครโทรทัศน๑เกาหลีเรื่อง The Moon Embraces
The Sun เกิดเป็นกระแสนิยมขึ้นในประเทศไทยได๎ ผู๎วิจัยพบวําการที่สมาชิกชื่อ yoyea ได๎นํารูปภาพ
จากนิตยสารมาลงในกระทู๎ ของเว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอม นั้น ได๎สํงผลตํอพฤติกรรมและ
ทัศนคติแกํ สมาชิกคนอื่น ๆ โดยดูได๎จากความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ bee_2534 ที่ตอบกลับไปยัง
ความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ yoyea คือ
“bee_2534: อยากได๎ๆๆอําหาซื้อได๎ที่ไหนคะ อยากเก็บไว๎เป็นที่ระลึก”

bee_2534 #3687 Posted 12 February 2012 - 06:15 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=64384&st=3675
จากความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ bee_2534 ความคิดเห็นที่ 3678 สะท๎อนให๎เห็นถึง ความ
ชื่นชอบที่มีตํอละครโทรทัศน๑เกาหลีเรื่อง The Moon Embraces The Sun โดยแสดงออกผําน
พฤติกรรมที่ต๎องการซื้อนิตยสารเพื่อนําไปเก็บสะสมเป็นที่ระลึก แสดงให๎เห็นชัดถึง “ความชื่นชอบ
และการสนับสนุน” อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมของเกาหลี ทั้งนี้ สมาชิกชื่อ bee_2534 ได๎สอบถาม
ถึงสถานที่ขายนิตยสารฉบับนี้ซึ่งสมาชิกชื่อ yoyea ได๎เข๎ามาให๎ข๎อมูลเพิ่มเติมไว๎คือ
“yoyea: ตอบคุณ Bee 2534 นะคะ หนังสือ ASTA MAG มีขายตามร๎านทั่วไปคํะ
แม๎แตํ 7-11 ก็มีคํะ เรื่อง The Moon That Embraces The Sun อยูํเลํมลําสุดคํะ
หน๎าปก เลํมนี้คํะ เครดิต http://www.magazined...list.php?id=451
http://www.astamag.com/”
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yoyea #3695 Posted 12 February 2012 - 07:35 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=64384&st=3690
จากความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ yoyea ความคิดเห็นที่ 3695 สะท๎อนให๎เห็นวํา นอกจาก
นิตยสาร ASTA MAG จะเป็นชํองทางหนึ่งที่ ชํวยให๎ภาษาและวัฒนธรรม ของเกาหลีแพรํกระจาย
และเป็นที่รู๎จักมากขึ้นแล๎ว ร๎านสะดวกซื้ออยําง “7-11” ที่มีสาขากระจายอยูํทั่วทุกที่ในประเทศไทย
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ยังให๎การสนับสนุนโดยอนุญาตให๎มีการวางจําหนํายนิตยสาร ASTA MAG ภายในร๎าน ทั้งนี้
สะท๎อนให๎ เห็นวําประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศห นึ่งที่เปิดรับอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศเกาหลี และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเกาหลีที่ต๎องการ แทรกเนื้อหาสาระความเป็น
เกาหลีลงในสื่อบันเทิงประเภทตํางๆ อยํางชัดเจน ทั้งนี้ สื่อยัง ชํวยผลิตซ้ําและสํงตํอ ไปยังผู๎บ ริโภค
สินค๎าทางวัฒนธรรม ผํานตัวกลางอยํางร๎านสะดวกซื้ อ โดยสมาชิกชื่อ bee_2534 ได๎เข๎ามายืนยันวํา
ต๎องการสนับสนุนนิตยสารเลํมนี้อยํางแนํนอน ทั้งนี้ ยังมีสมาชิกชื่อ Shcwind เข๎ามาโต๎ตอบและ
แสดงความคิดเห็นด๎วยเชํนกัน คือ
“bee_2534: ขอบคุณคะ ของA star นี่เองเดี๋ยวต๎องไปถอยมาอํานๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”

bee_2534 #3703 Posted 12 February 2012 - 08:25 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=64384&st=3690
“Shcwind: ไมํใชํนะคํะ ASTA คํะ เป็นหนังสือเกี่ยวเกาหลี ทั้งซีรีย๑ นักร๎อง นักแสดง
เลยคํะ เพราะซื้ออํานมานานหลายปีแล๎ว”

Shcwind #3741 Posted 13 February 2012 - 12:43 AM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=64384&st=3735
ดังนั้นจากความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ bee_2534 ในความคิดเห็นที่ 3703 และสมาชิกชื่อ
Shcwind ความคิดเห็นที่ 3741 สรุปได๎วํา อิทธิพลของละครโทรทัศน๑เกาหลีเรื่อง The Moon Embraces
The Sun มีผลตํอพฤติกรรมและความชื่นชอบของสมาชิกในกลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทู
ดอทคอม ซึ่งหากสมาชิกมีความชื่นชอบในละครโทรทัศน๑หรือดาราและนักแสดงอยูํแล๎ว ก็จะ
นําไปสูํการสนับสนุนและติดตามผลงาน ในด๎านอื่นๆ ตํอไป ทั้งนี้จะเห็นได๎วําสื่อไทย เป็นตัวกลาง
สําคัญในการสํงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมทางวัฒนธรร มของประเทศเกาหลีให๎เข๎ามาเป็นที่
นิยมในประเทศไทย ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเกาหลีที่ต๎องการ
สนับสนุนให๎ธุรกิจด๎าน
วัฒนธรรมเติบโตอยํางตํอเนื่องและรุกเข๎าสูํตลาดโลก
1.2.2 การส่งเสริมและติดตามจากสื่อที่รับได้ด้วยการฟัง (Audio Media) หรือสื่อโสต
ผู๎วิจัยพบวําในการสํงเสริมและสนับสนุน ละครโทรทัศน๑และภาพยนตร๑ของเกาหลี
นั้น นอกจากละครและนักแสดงจะอยูํในกระแสนิยมแล๎ว เพลงประกอบละครตํางๆ ก็ได๎รับ ความ
นิยมในกลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอม ไมํแพ๎กัน ทั้งนี้ ละครแตํละเรื่องได๎ดึงศิลปิน
นักร๎องที่มีชื่อเสียงมาร๎องเพลงประกอบเพื่อเป็นการชํวยเพิ่มความนิยมให๎กับ ละครโทรทัศน๑ ในสํวน
หนึ่ง บางครั้งเพลงประกอบละครโทรทัศน๑เป็นที่ได๎รับความนิยมมากจนมีการนําไปร๎องบนเวทีและ
ได๎รับการเผยแพรํลงอัลบั้มและทํารายได๎ให๎กับอุตสาหกรรมเพลงของประเทศเกาหลีจํานวนมาก
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“beesuk2: ขอบคุณมากคะ เพลงเพราะมากเลยนะคะ แตํวันนี้ฟังเพลงที่ซอคร๎อง จน
โทสับแทบพัง ร๎อนจี๋ไปเลย ดู mv ไปด๎วยคิดถึงอึนฮา ไมํอยากให๎หายไปเลยคะ”

beesuk2 #1111 Posted 03 April 2012 - 08:01 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=69197&st=1110
จากความคิดเห็น ของสมาชิก ชื่อ beesuk2 ในความคิดเห็นที่ 1111 แสดงให๎เห็นวํา เพลง
หรือดนตรีเป็นชํองทางหนึ่งของสื่อที่เข๎ามามีอิทธิพลกับกลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทู
ดอทคอม โดย “ซอค” ในความคิดเห็นนี้ หมายถึง นักแสดงนําของเรื่อง Love Rain ที่ชื่อ “จางกึน
ซอค” ซึ่งเป็น นักแสดงที่ได๎รับความนิยมอยํางมากในเอเชีย ทั้งนี้จางกึนซอคได๎ร๎องเพลงประกอบ
ละครโทรทัศน๑ของเรื่องนี้ด๎วย ซึ่งเป็นกลวิธีหนึ่งที่ชํวยในการเพิ่มความนิยมให๎กับทั้งละครโทรทัศน๑
และเพลงประกอบละคร สนองตํอ1 ในวิสัยทัศน๑ทางวัฒนธรรม 2000 ของกระทรวงวัฒนธรรมและ
การทํองเที่ ยวของประเทศเกาหลี ที่ต๎องการสร๎างความแข็งแกรํง ให๎กับการทูตเชิง วัฒนธรรม ได๎แกํ
ดารา นักแสดง ศิลปินและนักร๎องเพื่อชํวยสํงเสริมสินค๎าทางวัฒนธรรมให๎เป็นที่รู๎จักแกํคนทั่วโลก
“Buabarn: พรีวิวตอนตํอไปแล๎วก็เพลงประกอบ จุนซู JYJ ร๎องเองคํะ กี๊ดดดดดด ไมํคิดวําจะ
ได๎จุนมาร๎องให๎อํะ เพราะมากกกก”

Buabarn #482 Posted 20 September 2012 - 08:49 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=72315&st=480
‚JYJ’s Kim Junsu Releases ‘Love is Like a Snowflake’ for ‘Nice Guy’ OST
2012-09-26 17:58
l
CJ E&M enewsWorld
Grace Danbi Hong
[left]The anticipated song sung by JYJ’s Kim Junsu was finally released for the
OST of KBS’ Nice Guy.
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[left]On September 26, Kim Junsu’s Love is Like a Snowflake was released online, almost
immediately taking the number one spots on online music sites, such as Bugs, Daum Music,
and Cyworld music, while placing in the top ten for real-time charts for others.This track
became a hot issue on September 20, when it was partially revealed at the end of episode 4
for Nice Guy. With Kim Junsu’s distinct voice, viewers were able to notice right away that
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it was the JYJ member and began searching for it online.Kim Junsu has participated in OST
for Scent of a Woman and Rooftop Prince.Nice Guy airs every Wednesday and Thursday on
KBS.
Photo Credit: KBS, C-Jes Entertainment”

NEWMARIO #550 Posted 26 September 2012 - 04:17 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=72315&st=540
จากความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ Buabarn ในความคิดเห็นที่ 482 ได๎กลําวถึง “จุนซู” ซึ่งเป็น
สมาชิกวง JYJ ที่ได๎รับความนิยมอยํางมากในเอเชียและจุนซูได๎ร๎องเพลงประกอบละครโทรทัศน๑ของ
เรื่อง The Innocent Man/Nice Guy ทั้งนี้เนื่องจากจุนซูเป็นสมาชิกวง JYJ ที่มีแฟนคลับคอยให๎การ
ติดตามและสนับสนุนจํานวนมากจึงสามารถชํวยสร๎างกระแสความนิยมของละครโทรทัศน๑เรื่องนี้ได๎
มากขึ้น โดยดูได๎จากความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ NEWMARIO ในความคิดเห็นที่ 550 ซึ่งได๎ชํวยยืนยัน
ถึงระดับความนิยมของเพลงประกอบละครจากการที่มียอดออนไลน๑ในการฟังเพิ่มสูนงขึ้
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“toxicgirl: โอเอสที.ปริศนานี่เป็นอะไรที่เพราะมากๆคะ ออกมาเร็วๆนะเค๎าอยากฟังจะแยํแล๎ว
หวานตามละครไปเลยคะสุดๆ เห็นเป็นเพลงผู๎ชาย 2 เพลงแล๎วอยากได๎เพลงผู๎หญิงบ๎างออกมา
แบบนี้สมใจเพลงมากๆเลยคะเพราะจริงไรจริง”

toxicgirl #1085 Posted 03 April 2012 - 08:43 AM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=69197&st=1080
จากความเห็นของสมาชิกชื่อ toxicgirl ในความคิดเห็นที่ 1085 ได๎กลําวถึง “โอเอสที ” ใน
ที่นี้คือ OST หรือ Original Soundtrack ซึ่งเป็นเพลงประกอบละครโทรทัศน๑เกาหลีเรื่อง Love Rain
ซึ่งกลุํมผู๎ใช๎ เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอมได๎ให๎ความสนใจและแสดงความชื่นชอบเพลง
ประกอบละครโทรทัศน๑เรื่องนี้ ความคิดเห็นนี้ สะท๎อนให๎เห็นวําเพลงหรือดนตรีเป็นอีกชํองทาง
หนึ่งของสื่อที่รัฐบาลเกาหลีใช๎ในการเผยแพรํวัฒนธรรม
“fernizce: แหม๐ๆ ดูทําทาง เจ๎าของบ๎านหลังนี้ จะเอนเอียงไปทาง คุณผู๎กํากับ กับ นักเขียนบท
เป็นสํวนใหญํเลยน๏า เชียร๑ โอซึงอา กับ ผู๎จัดการ ของเค๎าบ๎างซิคะ ฮือๆ แล๎วขอ ถ๎าไมํรบกวน
มาก อยากจะขอร๎องนิดหนํอยนํะคํะ คือ อยากได๎ เนื้อเพลง Sky Love ที่ คิม ฮา นึล ร๎อง เป็น
OST. เรื่องนี้อํะคํะ ถ๎าจําไมํผิด นําจะเป็น Track ที่ 2 ของ OST.On Air Album ที่ 2 นะคะ ขอ
หนํอยน๏า ตัวเอง เค๎าจะมาเยี่ยมบํอยๆ อยูํแล๎วลํะ อิอิ...‛

fernizce #23 Posted 22 December 2008 - 11:56 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=264&st=15
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“JuJunG: เรื่องนี้ผู๎กํากับคังนํารักกกกกกกกกกกกกก
ลเรื่องนี้สวยมากๆ เพลงเรื่องนี้ก็เพราะ ^^”

เชียร๑คูํผู๎กํากับ กับ นักเขียนคํะฮานึ

JuJunG #24 Posted 23 December 2008 - 01:50 AM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=264&st=15
“หมื่นไมล๑: สวัสดีคําทุกคน ทั้งแฟนเกํา แฟนใหมํ บ๎าน On Air
rak love สวัสดีคําใชํเลยคํะ เป็นซี่รีส๑โดนใจของปีเลยคํะ มีบ๎านผกก .ด๎วยนะคะ กดลิ้งค๑ใต๎ชื่อ
โบว๑เลยคํะ
fernizce แฟนผจก.จางกับซึงอาก็มีคํา แตํยังได๎ตามกันมา เนื้อเพลงที่ขอ ไมํมีคนแกะไว๎อํะคํะ
โบว๑ก็ทําไมํได๎ เหอๆ
JuJunG สวัสดีคํา เพลงเรื่องเพราะมั่กๆๆ นักแสดงร๎องเ องทุกคนเองด๎วย ใครยังไมํได๎หยิบ
เรื่องนี้มาดู รีบดูเลยนะคะ”
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หมื่นไมล๑ #25 Posted 23 December 2008 - 08:29 AM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=264&st=15

จากความคิดเห็น ของสมาชิก ชื่อ fernizce ในความคิดเห็นที่ 23 ความคิดเห็นของสมาชิก
ชื่อ JuJunG ในความคิดเห็นที่ 24 และความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ หมื่นไมล๑ ในความคิดเห็นที่ 25
ได๎ กล่าวถึงเพลงประกอบละครที่ได้ นักแสดงนํา มารํวมร๎องเพลงประกอบละครเอง ทั้งนี้ ดารา
นักแสดงที่มีชื่อเสียง สามารถชํวยเพิ่มความนิยมในบทเพลงประกอบละครได๎ โดยสมาชิก fernizce
ได๎พูดถึงเพลงของ “คิมฮานึล” ซึ่งเป็นนักแสดงนําหญิงของละครโทรทัศน๑เรื่องนี้
“ssh_calla: แฟนญี่ปุ่นทําแฟลชสวยๆจากเรื่อง Summer Scent มาแปะที่เวบทางการพี่ชายวันนี้
เหมือนจะรู๎เรยวําเรื่องนี้กําลังจะได๎มาฉายที่เมืองไทย ลองคลิกไปดูนะคะเพลงจาก sg wannabe
เพราะโพดดดดดดดดด อ๏ากกกกกกกก ทําเอาอารมณ๑คลัง่ ดอกคอลลําลิลลีก่ าํ เริบมาอีกรอบบบบ
อยากได๎ดอกไม๎มังงงงงงงงงงงงงงงงงง”

ssh_calla #109 Posted 12 April 2009 - 02:42 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=877&st=105
จากความคิดเห็น ของสมาชิก ชื่อ ssh_calla ในความคิดเห็น ที่ 109 ได๎พูดถึงวง “sg
wannabe” ซึ่งเป็นวง นักร๎องชาย ที่ได๎รับความนิยมอยํางมาก ในประเทศเกาหลี จะเห็นวํา ละคร
โทรทัศน๑เกาหลีเรื่อง Summer Scent ได๎นํานักร๎องยอดนิยมมาร๎องเพลงเพื่อชํวยเพิ่มกระแสความ
นิยมของละครโทรทัศน๑ให๎เป็นที่ชื่นชอบแกํคนทั่วไป อีกทั้งชํวยให๎ไ ด๎รับการติดตามและสนับสนุน
เพิ่มมากขึ้นจากกลุํมแฟนคลับของนักร๎องวง “sg wannabe” อีกด๎วย ทั้งนี้ ผู๎วิจัยพบวํา สมาชิก ชื่อ
ssh_calla ได๎กลําวถึง “แฟลชสวยๆ ของละครเรื่อง Summer Scent จากแฟนชาวญี่ปุ่น ” ซึ่ง คําวํา
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“แฟลช” ในความคิดเห็นนี้คือ ภาพหรือป้ายข๎อความกระพริบ ของละครโทรทัศน๑เรื่อง Summer
Scent ซึ่งการที่มีแฟลชนี้ แสดงให๎เห็ นถึงความนิยมและอิทธิพลของละครโทรทัศน๑เกาหลีเรื่อง นี้ใน
ประเทศ ญี่ปุ่น และสะท๎อนให๎เห็นถึงความสําเร็จของนโยบายการสํงออกวัฒนธรรมของประเทศ
เกาหลีที่ต๎องการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ธุรกิจด๎านวัฒนธรรมของเก าหลีเติบโตอยํางตํอเนื่อง และ
แพรํขยายไปทั่วโลก ทั้งนี้ผู๎วิจัยพบวําในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ ssh_calla มีการใช๎ชื่อ
เรียกนักแสดงนําของเรื่อง แทนชื่อจริง วํา “พี่ชาย” ซึ่งถือเป็นฉายาของ “ซองซึงฮอน” นักแสดงนํา
ชายของเรื่องนี้ คําวํา “พี่ชาย” เป็นชื่อเรียกที่ติ ดมาจากการแสดงละครเรื่อง “รักนี้ชั่วนิรันดร๑ ” หรือ
Autumn In My Heart ซึ่งเป็นละครโทรทัศน๑เรื่องแรกที่ ซองซึงฮอนได๎รํวมแสดง และได๎รับความ
นิยมเป็นอยํางมากในเอเชีย รักนี้ชั่วนิรันดร๑เป็นละครโทรทัศน๑เกาหลีเรื่องแรกที่นําเข๎ามาฉายในชํอง
ทีวีเสรีของประเทศไทย โดยทิพยา สุขพรวิทวัส (2550: 18) กลําววํา
“ภายใต๎สภาวการณ๑แขํงขันของทุกสถานีโทรทัศน๑ในปัจจุบันที่ต๎องชํวงชิงความนิยม
จากผู๎ชมละครโทรทัศน๑ให๎ได๎มากที่สุด โดยการนํากลยุทธ๑ตํางๆ ออกมาใช๎ ไมํวําจะเป็นการปรับผัง
รายการโทรทัศน๑เพื่อให๎ทันกับยุคขําวสารปัจจุบัน ละครโทรทัศน๑ เกาหลี จึงเข๎ามาเป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการนําเสนอแกํผู๎ชม โดยสถานีโทรทัศน๑ทีไอ -ทีวีเป็นที่แรกที่นําเสนอ ละครโทรทัศน๑เกาหลี คือ
เรื่อง “รักนี้ชั่วนิรันดร๑ ” ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก สํงผลให๎ละครเรื่องนี้เป็น
จุดเริ่มต๎นความประทับใจผู๎ชม ทําให๎เกิดการติดตามชมละครโทรทัศน๑เกาหลีตํอมา”
นอกจากในเรื่องนโยบายรัฐบาลเกาหลีที่ประสบผลสําเร็จในการสํงออกวัฒนธรรมแล๎ว
นั้น ผู๎วิจัยยังพบลักษณะการสร๎างอัตลักษณ๑ให๎กับ “ซองซึงฮอน” ในฐานะ “พี่ชาย” ที่กลุํมแฟนคลับ
ใช๎เรียกกันสะท๎อนให๎เห็นถึง การสร๎างตัวตนให๎กับ “ซองซึงฮอน” โดยต๎องการให๎เกิดความใกล๎ชิด
ผูกพัน เป็นกลุํมเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการสร๎างภาพลักษณ๑ให๎ “ซองซึงฮอน ” ให๎ มีลักษณะนิสัย
เหมือนตัวละครในละครโทรทัศน๑เรื่องนี้ด๎วย
1.2.3 การส่งเสริม และติดตามจากสื่อ ที่รับได้จากการฟังและการมองเห็น หรือสื่อโสต
ทัศน์ (Audio- Visual Media)
จากการติดตามขําวสารในแตํละกระทู๎ ที่ทําการศึกษา พบวําการพูดคุยในกระทู๎ของกลุํม
ผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอมสะท๎อนให๎เห็นถึงความนิยมและความชื่นชอบในวัฒนธรรม
เกาหลี สื่อในประเทศไทยมีสํวนชํวยแพรํกระจายความนิยมนั้น โดยมีการ นําละครโทรทัศน๑ของ
เกาหลีเข๎ ามาจัดเวลาฉาย เป็นโปรแกรมหลักในชํอง ทีวี เสรีของประเทศไทยหลาย ชํอง โดยได๎นํา
ละครโทรทัศน๑เกาหลีเข๎ามาแทนที่ละครโทรทัศน๑ของประเทศอื่นที่เคยฉายในชํวงเวลาเดียวกัน กํอน
หน๎านั้น ทั้งนี้ยังได๎ขยายการสนับสนุนละครโทรทัศน๑เกาหลี ไปยังชํองเคเบิ้ล ดาวเทียม รวมทั้งมีการ
จัดจําหนํายในรูปแบบของแพคเกจ DVD เพื่อให๎กลุํมสมาชิกจับจองเป็นเจ๎าข องและนํากลับไปดูซ้ํา
ได๎ นอกจาก นั้น ยังมีการเชิญ นักแสดงชาวเกาหลี มาชํวยสํงเสริม ละครโทรทัศน๑หรื อภาพยนตร๑ ใน
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ประเทศไทยให๎เป็นที่นิยม โดยมีวัตถุประสงค๑ 2 ประการคือ ประการแรกเพื่อสํงเสริมละครโทรทัศน๑
นั้นๆ ให๎เข๎าไปอยูํในกระแสนิยมเพื่อเป็นการตอกย้ําความนิยมของละครโทรทัศน๑ ประการที่สองคือ
การเข๎ามาเรียกความนิยมให๎กับละครโทรทัศน๑หรือผลงานอื่นๆ ที่จะแสดงตํอไป
“Maetadahae: ดีใจน้ําตาแทบไหลที่ You’re destiny ได๎ฉายไทย จะได๎ดูจบๆ เสียที อกจะ
ระเบิด 55+ ชํองน๎อยสีได๎ ไปใชํมั๊ยครับ จะได๎เฮ เพราะมีแวว ทําดีวีดีมากกวําชํองอื่น วําแตํ
My girlfriend is a nine tail fox ชํอง 7 ได๎ไปหรือเปลําครับ ถ๎าชํอง 3 ได๎มีแววดองนาน ยูบีซี
ได๎ก็อดดูอีก TT^TT ขอบคุณคุณสุมากครับ สําหรับอัพเดต”

Maetadahae #97 Posted 22 October 2010 - 09:40 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=63953&st=90
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จากความคิดเห็น ของสมาชิก ชื่อ Maetadahae ในความคิดเห็นที่ 97 แสดงให๎เห็นวํา ชํอง
โทรทัศน๑เสรีในประเทศไทยได๎ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใน การสํงออกวัฒนธรรม ผําน
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม โดยกระทํา ผํานกิจก รรมทางธุรกิจในรูปแบบวัฒนธรรมประชานิย ม
โดยมีการสนับสนุน ละครโทรทัศน๑เกาหลี และนํามาออกอากาศ ในชํองโทรทัศน๑เสรี และจาน
ดาวเทียมในประเทศไทย ซึ่งโทรทัศน๑ที่กลําวถึงได๎แกํ ไทยทีวีสีชํองสาม และไทยทีวีสี ชํองเจ็ด สํวน
จานดาวเทียมที่มีการกลําวถึงได๎แกํ จานดาวเทียมยูบีซี
“siam: แวะมาบอกขําวดีให๎สําหรับแฟนละครเกาหลีโดยเฉพาะคํะ
คือทางร๎ าน
บูมเมอแรงได๎มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษ..เพื่อต๎อนรับเทศกาลวาเลนไทน๑ด๎วยหนังรักจากเกาหลีใน
ราคาพิเศษ!!! ซื้อ 3 แผํน ฟรี 1 แผํน ทันที หากอยากทราบวํามีละครเรื่องอะไรบ๎าง?? เพื่อนๆ
สามารถคลิกดูรายชื่อสินค๎าที่รํวมรายการได๎เลยคํะ‛

siam #2932 Posted 10 February 2012 - 09:08 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=63953&st=2925
จากความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ siam ในความคิดเห็นที่ 2932 กลําวถึง “ร๎านบูมเมอแรง” ซึ่ง
เป็นร๎านขาย CD-DVD เพลง ละครโทรทัศน๑ ภาพยนตร๑เกาหลี ซึ่งได๎จัดราคาพิเศษสําหรับภาพยนตร๑รัก
จากเกาหลีหลายเรื่อง ทั้งนี้จะเห็นได๎วําสื่อและธุรกิจบางสาขาของไทยได๎ให๎การสนับสนุนและสํงเสริม
เพลง ละคร ภาพยนตร๑เกาหลีอยํ างตํอเนื่อง แม๎ในทางเศรษฐศาสตร๑จะถือเป็นการเพิ่มยอดขายในทาง
ธุรกิจ แตํหากพิจารณาด๎วยทฤษฎีทางวัฒนธรรมแล๎วจะพบวําการผลิตสินค๎าทางวัฒนธรรมในรูปแบบ
CD-DVD ถือเป็นชํ องทางอยํางหนึ่งที่กํอให๎เกิดการ แพรํ กระจายของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีใน
ประเทศไทย ตามที่ วจี เรืองพรวิสุทธิ์ (2549) ได๎แสดงความคิดเห็นไว๎วํา กระบวนการผลิตสินค๎าทาง
วัฒนธรรมในอุตสาหกรรม ทางวัฒนธรรมมีลักษณะไมํแตกตํางไปจากวิธีการผลิตสินค๎า ทาง
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อุตสาหกรรมเพื่อมวลชนอื่น ๆ โดยผลผลิตที่ได๎จะเรียกวําเป็นสินค๎าหรือสิ่งปร ะดิษฐ๑ทางวัฒนธรรม
(Cultural Product) โดยผํานกระบวนการผลิตที่มีลักษณะ คือ 1. กระบวนการทําให๎เป็นสินค๎า
(Commodification) 2. กระบวนการทําให๎เป็นมาตรฐาน(Standardization) 3. เป็นการผลิตเป็นจํานวนมาก
(Mass production) 4. มีการผลิตซ้ํา (Reproduction) ทั้งนี้ ร๎านบูมเมอแรงได๎ตอบสนองนโยบายของ
KOCCA ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาลของประเทศเกาหลี ที่ต๎องการเน๎นไปในด๎านการสํงเสริมความเป็น
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต๎อยํางชัดเจน
“kororo: พอดีวันนี้ซื้อจานใหมํ รับสัญญาณทรูได๎ด๎วยครบทุกชํองเลย เห็นชํองtvN เกาหลีด๎วย
กําลังฉายเรื่อง Harvest Villa แตํชื่อที่ชํองบอกคือ The Golden House ที่ลีโบยองแสดง เป็นพากย๑
ไทย ซับอังกฤษ ภาพเป็นไวท๑สกรีนอีกดีมากเลยอํ” ะ
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“kororo: ที่ฉายชํองทรูผมเห็นเป็นแบบ 4:3 นะครับ อยํางเรื่องซินเดอเรลลําแมน แตํเรื่องนี้
เค๎าไมํได๎ทําดีวีดีฉบับสมบูรณ๑”

kororo #328 Posted 23 December 2010 - 10:57 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=63953&st=315
จากความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ kororo ในความคิดเห็นที่ 225 และในความคิดเห็นที328
่ ได๎
กลําวถึง “ชํองทรู” ซึ่งเป็นชํองดาวเทียมของไทยอยํางหนึ่ง ทั้งนี้แสดงให๎เห็นวําชํองทรูก็เป็นอีกชํองทาง
หนึ่งของสื่อของประเทศไทยที่ได๎นําละครโทรทัศน๑ของเกาหลีเข๎ามาฉายอยํางตํอเนื่องและยังแสดงให๎
เห็นวํามีการทําละครโทรทัศน๑ในรูปแบบของ DVD ออกมาจําหนํายด๎วย นอกจากนี้ผู๎วิจัยพบวําชํอง
ดาวเทียมของไทยได๎มีชํองสําหรับละครโทรทัศน๑ ภาพยนตร๑ รายการตํางๆ ที่ ให๎การสนับสนุนสาระ
ความเป็นเกาหลีตํางๆ โดยในความคิดเห็นนี้ กลําวถึง ชํอง tvN ซึ่ง เป็นชํองบันเทิงเกาหลี (Kentertainment) ที่ นําเสนอรายการเกาหลีที่มีคุณภาพให๎กับผู๎รับชม รายการที่ออกอากาศจะนําเสนอ
เกี่ยวกับดารา นักร๎อง ศิลปินเกาหลีชื่อดัง โดยเป้าหมายสําคัญของtvN คือให๎ผู๎ชมได๎สัมผัสประสบการณ๑
อันแปลกใหมํของดาราและนักแสดงเกาหลีผํานทางรายการที่มีรูปแบบหลากหลาย ไมํวําจะเป็น ละคร
โทรทัศน๑ รายการบันเทิงตํางๆ ขําวสารในวงการบันเทิง รวมไปถึงความเป็นอยูํและการใช๎ชีวิตของเหลํา
ดารานักแสดงtvN เป็นบริษัทรํวมทุนระหวํางฟ็อกซ๑อินเตอร๑เนชั่นแนลและ CJ E & M ซึ่งเป็นกลุํมสื่อ
ชั้นนําของประเทศเกาหลี ทั้งนี้ผู๎สนใจสามารถหาข๎อมูลเพิ่มเติมได๎จากเว็บไซต๑ www.tvnasia.tv จะเห็น
ได๎วํากลุํมสื่อชั้นนําของประเทศเกาหลีได๎ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่มีการวางรากฐานมาอยําง
เข๎มแข็ง อีกทั้งประเทศไทยให๎การตอบรับนโยบายของรัฐบาลเกาหลีอยํางเต็มที่ จึงทําใ ห๎วัฒนธรรม
เกาหลีเข๎ามามีอิทธิพลและแพรํกระจายอยูํในสังคมไทยในปัจจุบัน
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“wanabe: เห็น Good Morning President ขายแล๎วมีแตํพากย๑ไทยสะงั้น ไมํทราบวํามีขาย
แบบบรรยายไทยมัยครับหรือออกแล๎วแตํไมํเห็น
siam: มีคํะคุณ wanabe ดีวีดี แบบบรรยายไทย จะวางจําหนําย 14 ตุลาคมนี้คํะ รออยูํ
เหมือนกัน ไมํพลาด!!! เตรียมไปสอยแล๎วคํา”

siam #28 Posted 08 October 2010 - 05:38 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=63953&st=15
จากการ โต๎ตอบของสมาชิก ชื่อ siam ในความคิดเห็นที่ 28 ซึ่งตอบไปยัง สมาชิก ชื่อ
wanabe ในความคิดเห็นที่ 27 ในกระทู๎หัวข๎อเดียวกัน แสดงให๎เห็นวํา DVD ละครโทรทั ศน๑เกาหลีที่
สื่อของไทยนํามาเผยแพรํนั้น สื่อ ไทยได๎ให๎การสนับสนุน ทั้งแบบพากย๑ไทยและแบบบรรยายไทย
ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงความกระตือรือร๎นของสื่อที่พยายามจะเข๎าถึงกลุํมเป้าหมายให๎ได๎มากขึ้น เป็นการ
เพิ่มชํองทางในทางธุรกิจ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่ง ในกระบวนการอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม โดยเน๎นการ
สร๎างมูลคําเพิ่มและแปร เปลี่ยนสินค๎า บริการและอุตสาหกรรม ตํางๆ โดยผํานขั้นตอนการผลิตซ้ํา
ถํายทอด และเผยแพรํ ให๎กลายเป็นรายได๎มหาศาล ผู๎วิจัยยังพบวํา สมาชิกชื่อ wanabe เลือกที่จะซื้อ
ละครโทรทัศ น๑แบบบรรยายไทยมากกวําพากย๑ไทยซึ่ง สะท๎อนให๎เห็นถึงความตั้งใจเ ปิดรับในภาษา
เกาหลีของสมาชิกชื่อ wanabe ทําให๎เกิด “การซึมซับ” ในภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีอยํางไมํรู๎ตัวได๎
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“kitipon: เมื่อกี้นั่งดูสีสันบันเทิง บอกวําพรุํงนี้ชํวงบํายสาม จะมีเปิดกองวิกสามเรื่อง มรดก
รักฉบับพันล๎านวอน อยากดูจังครับ แตํต๎องไปเข๎าเวรทํางานวันอาทิ ตย๑ แตํจะรอดูตอนซีรี่ย๑
ออกอากาศเพราะชอบมาก สนุกมาก ถึงขนาดแนะนําให๎พวกพี่ๆที่ office ดูกันเลย พี่เขาบอก
เห็นตัวอยํางแล๎วนําจะสนุก”

kitipon #2939 Posted 11 February 2012 - 07:51 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=63953&st=2925
จากความคิ ดเห็นของสมาชิกชื่อ kitipon ในความคิดเห็นที่ 2939 ได๎กลําวถึงรายการ
โทรทัศน๑ “เปิดกองวิกสาม ” ซึ่งออกอากาศทางชํองโทรทัศน๑ไทยทีวีสี ชํองสาม โดยรายการจะ
นําเสนอเบื้องหลังของละครโทรทัศน๑และข๎อมูลขําวสารของดารา และนักแสดง ไทย ทั้งนี้ จากการ
โฆษณาผํานรายการสีสันบันเทิงซึ่ งเป็นรายการโทรทัศน๑เสนอขํา วเกี่ยวกับวงการบันเทิง ของชํอง
สามพบวํา ทางชํองสามจะนําเบื้องหลังละครโทรทัศน๑เกาหลีเรื่อง “มรดกรักฉบับพันล๎านวอน ” มา
ออกอากาศ ซึ่งเป็นการแสดงให๎เห็นอยํางชัดเจนวํา ชํองสามได๎ให๎การสนับสนุนในการแพรํภาพ
ละครโทรทัศน๑เกาหลีเรื่องนี้ ซึ่งการนํา ภาพเบื้องหลั งมาออกอากาศให๎ได๎รับชมกันนั้นมี
วัตถุประสงค๑ เพื่อเป็นการกระตุ๎นให๎ ผู๎รับชมได๎รับข๎อมูลของละครโทรทัศน๑เรื่องนี้ โดยมีผลใน
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เบื้องต๎น คือสามารถทําให๎สมาชิกอยากติดตาม ดูละครโทรทัศน๑เรื่องนี้ตํอไป ทั้งนี้ การที่ชํองสามนํา
รายการเบื้องหลังของละครโทรทัศน๑เกาห ลีเรื่อง “มรดกรักฉบับพันล๎านวอน ” มาออกอากาศใน
ประเทศไทยสะท๎อนให๎เห็นถึงการตอบรับนโยบายของรัฐบาลเกาหลีในด๎าน การสํงออกวัฒนธรรม
ผํานรูปแบบของละครโทรทัศน๑ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่เข๎ามา
ในประเทศไทยผํานรูปแบบของสื่อ
1.2.4 การส่งเสริมและติดตามจากสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet)
กลุํมผู๎ใช๎ เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอม มีการหาข๎อมูล เกี่ยวกับละครโทรทัศน๑
เกาหลี ด๎วยตนเองจากสื่อออนไลน๑ตํางๆ จากเว็ บไซต๑หลักของทา งเกาหลี และมีการติดตามขําวสาร
เพิ่มเติม จากทางเว็บไซต๑อื่นๆ ที่มีการอัพเดทข๎อมูล จาก การที่ผู๎ วิจัย ได๎ติดตามและ รวบรวม ข๎อมูล
พบวําชํองทางการติดตามขําวสาร รวมทั้งชํองทางที่สื่อใช๎ในการสํงเสริม ผํานอินเตอร๑เน็ตมีหลาย
ชํองทางด๎วยกัน ซึ่งสื่อทางอินเตอร๑เน็ตถือเป็นชํองทางสําคัญที่ทําให๎ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเป็น
ที่นิยมอยํางกว๎างขวาง อีกทั้งสมาชิกภายในเว็ บไซต๑ ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอมเองมีการ อัพเดท
ข๎อมูลขําวสารผํานทางชํองทางของอินเตอร๑เน็ตเชํนกัน
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“Chonlyz: มีใครรอดูออนไลน๑อยูํมั้ยครับ ขอให๎ลื่น ขอให๎ไหล นะครับ ^^”

Chonlyz #368 Posted 12 January 2012 - 07:01 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=64384&st=360
“cafearon: สวัสดีรอบบ๎านคํะ เปิดMBCรอดูออนไลน๑แล๎วคํะ”

cafearon #369 Posted 12 January 2012 - 07:11 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=64384&st=360
“CheOnSa_pOm: ขอบคุณพี่อ๐องมากคําสําหรับซับตอนที่2 อยากดูออนไลน๑แตํเน็ตไมํเป็นใจ
เดี๋ยวรอดูรอบมิดไนท๑คืนนี้..^^”

CheOnSa_pOm #374 Posted 12 January 2012 - 07:46 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=64384&st=360
จากความเห็น ของสมาชิก ชื่อ Chonlyz ในความคิดเห็นที่ 368 ความเห็น ของสมาชิก ชื่อ
cafearon ในความคิดเห็นที่ 369 และความเห็น ของสมาชิก ชื่อ CheOnSa_pOm ในความคิดเห็นที่
374 แสดงให๎เห็นถึงชํองทางการติดตามละครโทรทัศน๑เกาหลีผํานสื่อออนไลน๑ ของเกาหลีโดยตรง
ทั้งนี้จากความเห็น ของสมาชิก cafearon ในความคิดเห็นที่ 369 มีการกลําวถึงชํอง “MBC” ซึ่งเป็น
ชํองโทรทัศน๑เสรีของประเทศเกาหลี โทรทัศน๑ชํองนีม้ ีเว็บไซต๑ที่เป็นทางการเพื่ออัพเดตข๎อมูลให๎กับ
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บุคคลทั่วไป และยังมี TV Online เพื่อให๎บุคคลที่ไมํสามารถรับชํองโทรทัศน๑เกาหลีหรืออยูํในที่
อื่นๆ สามารถรับชมและติดตามละครโทรทัศน๑ของชํอง MBC ได๎
นโยบายของรัฐบาลเกาหลีที่ต๎องการ ยกระดับเศรษฐ กิจของประเทศให๎มุํงสูํความเป็น
ประเทศผู๎นํา ทางด๎านอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมทําให๎เกิดความรํวมมือ ระหวํางรัฐบาลและ
ภาคเอกชนที่ชํวยกันผลักดัน อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมให๎เป็น ไปตามทิศทางที่กําหนดไว๎ ทั้งนี้จะ
เห็นได๎ วาํ ชํองโทรทัศน๑ MBC ของเกาหลี เป็นองค๑กรของรัฐที่มี สํวนในการชํวยสํงเสริมวัฒนธรรม
และตอบสนองนโยบายของ KOCCA นั่นคือสนับสนุนและสํงเสริมให๎นําเนื้อหาสาระความเป็น
เกาหลีสอดแทรกลงไปในสื่อบันเทิงตํางๆ ทุกประเภท อีกทั้งเป็นชํองทางหนึ่งที่ชํวยแพรํกระจาย
วัฒนธรรมเกาหลีออกไปทั่วโลก
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“yumeehan: ไมํได๎ดู ดูลิ้งค๑ไหนก๎อไมํได๎ มืดมิ ดไปหมด ในชํวงระหวํางรอบิท ก๎อเหมือน
จะลงแดงเมื่อไหรํบิทจะมาน๎า......ไมํมีพรีวิวตอนตํอไปด๎วยอํะ แอบไปอํานสปอยใน soompi
มา ตอนนี้นางเอกอกน๎อยจริงอะไรจริง รอๆๆๆๆๆ คุณบิทอยํางเดียวเลยตอนนี้”

yumeehan #745 Posted 19 January 2012 - 09:13 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=64384&st=735
จากความ คิด เห็น ของสมาชิก ชื่อ yumeehan ในความคิดเห็นที่ 745 แสดงให๎เห็นถึง
ชํองทางในการติดตามละครโทรทัศน๑เกาหลีเพิ่มเติมเมื่อไมํสามารถติดตามจากชํองออนไลน๑ตํางๆ
ได๎ ซึ่งสมาชิกมักจะใช๎วิธีการดาวน๑โหลดจากบิท ซึ่งคําวํา “บิท” หมายถึง Bittorrent หรือ Bitt ซึ่ง
เป็นการดาวน๑โหลดข๎อมูลประเภทหนึ่ งซึ่งแตกตํางจากการดาวน๑โหลดแบบธรรมดา โดยผู๎ที่
ต๎องการดาวน๑โหลดไฟล๑จะเปรียบเสมือนการไปดาวน๑โหลดข๎อมูลจากเครื่องผู๎ที่ต๎องการปลํอยไฟล๑
โดยการติดตํอผํานตัวกลางหรือ tracker หรือพวกเว็บบิทตํ างๆ ทั่วไป ทั้งนี้สมาชิก ชื่อ yumeehan ยัง
ได๎พูดถึง “soompi” หรือ http://www.soompi.com/ ซึ่งเป็นเว็บไซต๑ของประเทศอเมริกาที่นําเสนอ
ขําวสารและความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงเกาหลี
Soompi (2012) กลําววํา “soompi” กํอตั้งขึ้ นในปี 1998 ที่ลอสแองเจลิส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยเริ่มเกิดขึ้นมาจากความชื่นชอบของ Susan Kang ที่มีตํอวง H.O.T. ซึ่งเป็นวง
นักร๎องชายของประเทศเกาหลีและได๎สร๎าง fan site ขึ้นมาเพื่อให๎คนที่มีความชื่นชอบวง H.O.T. เข๎า
มารํวมแบํงปันข๎อมูลระหวํางกัน ทั้งนี้ fan site ได๎รับความนิยมและมีกระแสตอบรับที่ดีมาก และมี
การเติบโตขึ้นอยํางรวดเร็วจนกลายเป็นเว็บไซต๑สําคัญที่ผู๎ชื่นชอบเกาหลีทั่วโลกตํางให๎การยอมรับ
รวมทั้งสมาชิกกลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็ อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอมด๎วย ทั้งนี้ การกํอตั้งของเว็บไซต๑ soompi
แสดงให๎เห็นวําประเทศอเมริกาก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได๎รับอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
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และสะท๎อนให๎เห็นถึงความสําเร็จของรัฐบาลเกาหลีและองค๑กร KOCCA ที่ต๎องการผลักดัน สํงเสริม
และสนับสนุนให๎ธุรกิจด๎านวัฒนธรรมของเกาหลีเติบโตอยํางตํอเนื่อง และรุก เข๎าสูํตลาดโลก โดย
ครอบคลุมในทุกๆ ด๎าน
“grimjaw: บ๎าด๎วยคนคํะ อ๏ากกกกกกก วันนี้กริมไมํได๎ดูสดเลยคํะ(ปกติก็ไมํมีบุญได๎ดู55) ได๎
ขําววําสลับรํางแล๎ว โอ๎ย ทําไมสนุกอยํางนี้นะ ขนาดออกมาได๎ไมํกี่ตอนเองติดหนึบหนับเลย
หลงรักพระเอกนางเอกไปเรียบร๎อย เหํอๆๆแตํกริมคงคุยกับใครไมํรู๎เรื่องแนํกําลังดูแบบ
กระดึ๊บๆอยูํตอนสามเองคํะ ตอนนี้กําลังนั่งฝังซับที่ตัวเองเกาอยูํคํะเรื่องแรกเลยนะเนี่ยที่หัด
ฝัง ทุลักทุเลมาก กวําจะหาวิธีได๎ตอนแรกจาก 700กวํา MBฝังแล๎ว บระเจ๎าใหญํบะระเฮิ่ม
150GBแหนะ HDD เกือบบรึ้ม 55 ตอนนี้ก็ยังพยายามงมงกๆอยูํ อิอิ ยังไงก็ขอข อบคุณทาง
ไทยซับด๎วยนะคะ (เผื่อผํา นมา) รู๎คํะวํายังมีคนดีๆมีน้ําใจอยูํมาก แตํก็อาจมีพวกติ่งๆแฝงอยูํ
บ๎างเราไมํคิดจะเหมารวมด๎วยอยูํแล๎วคํะ…”
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grimjaw #691 Posted 28 November 2010 - 01:21 AM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=62831&st=690

จากความคิดเห็น ของสมาชิก ชื่อ grimjaw ในความคิดเห็นที่ 691 แสดงให๎เห็นวํา กลุํม
สมาชิ กเว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอมมีการนํา คําบรรยาย ภาษาไทยไปลงในละครโทรทัศน๑
เกาหลีกันเองเพื่อให๎สมาชิกอื่นสามารถดาวน๑โหลด ติดตาม และรับชมกันได๎ อยํางเข๎าใจ ซึ่งในสํวน
ของคําบรรยายภาษาไทยหรือที่สมาชิกเรียกกันวํา “ซับ” หรือ Subtitle นั้น ได๎มาจาก “ไทยซับ ” ซึ่ง
เป็นทีม งานที่ค อยแปลภาษาจากเกาหลีมาเป็นภาษาไทยหรือจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย
เพื่อให๎สมาชิกคนอื่นๆ เข๎าใจและติดตามได๎อยํางตํอเนื่อง
“kickkok: http://www.box.net/shared/bp3d7j0aqf bit 720p ทีม AREA11 รับประกันความ
คมชัดครับ”

kickkok #705 Posted 28 November 2010 - 02:25 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=62831&st=690
จากความคิดเห็น ของสมาชิก ชื่อ kickkok ในความคิดเห็นที่ 705 พบวํา มีการแนะนํา
ชํองทางในการดาวน๑โหลดละครโทรทัศน๑และไฟล๑ตํางๆ ที่ เกี่ยวกับเ กาหลีให๎กับสมาชิกคน อื่น
ภายในเว็บไซต๑ป็อบคอร๑น ฟอร๑ทู ดอทคอม โดยได๎นําลิ้งค๑มาแสดงไว๎เพื่อให๎สมาชิกคน อื่นสามารถ
ติดตามตํอไปได๎
“Ehza: สวัสดีคําทุกคน วันนี้ไมํได๎ตามสดกับ press conference ดูคลิปไปกํอนนะคะเดี่ ยว
ไปเก็บรูปของแตํละสํานักขําวมาแปะ ดูแล๎ว เจฮี ดูดีกวํา แจวอน นะคะนี่วันนี้”
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Ehza #43 Posted 14 August 2012 - 06:25 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=72951&st=30
จากความคิดเห็น ของสมาชิก ชื่อ Ehza ในความคิดเห็นที่ 43 จะเห็น วําสมาชิก Ehza ได๎
นําลิ้งค๑วิดีโอออนไลน๑ ที่มีการสนับสนุน ละครโทรทัศน๑เรื่อง May Queen มาแสดงไว๎เพื่อเป็นการ
อัพเดตข๎อมูลให๎กับกระทู๎หลัก โดยสมาชิก ชื่อ Ehza ติดตามขําวจากชํองทางของ SSTVnews ของ
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ประเทศเกาหลี และได๎ติดตามหาขําวสารอื่นๆ จากเว็บไซต๑ youku ซึ่งเป็นเว็บไซต๑ของประเทศจีน
ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเพิ่มเติมโดยการติดตามไปในลิ้งค๑ข๎อมูลและได๎พบรายละเอียดดังตํอไปนี้
 วิดีโอออนไลน๑ ลําดับ ที่ 1 เป็นลิ้งค๑ที่เชื่อมไป www.youtube.com ชื่อไฟล๑ “[SSTV]
'메이퀸' 김재원 "'메이퀸'은 훈훈함을 담은 가족드라마" ผู๎อัพโหลดไฟล๑
ได๎แกํ SSTVnews ซึ่งเป็นสื่อหนึ่งของประเทศเกาหลี
 วิดีโอออนไลน๑ ลําดับ ที่ 2 เป็นลิ้งค๑ที่เชื่อมไป www.youtube.com ชื่อไฟล๑ [SSTV]
'메이퀸' 재희 "열심히 하는 것으로는 부족해...잘 해야 돼" ผู๎อัพ
โหลดไฟล๑ได๎แกํ SSTVnews ซึ่งเป็นสื่อหนึ่งของประเทศเกาหลี
 วิดีโอออนไลน๑ ลําดับ ที่ 3 เป็นลิ้งค๑ที่เชื่อมไป www.youtube.com ชื่อไฟล๑ [SSTV]
'메이퀸' 재희 "열심히 하는 것으로는 부족해...잘 해야 돼" ผู๎อัพ
โหลดไฟล๑ได๎แกํ SSTVnews ซึ่งเป็นสื่อหนึ่งของประเทศเกาหลี
 วิดีโอออนไลน๑ ลําดับ ที่ 4 เป็นลิ้งค๑ที่เชื่อมไป www.youtube.com ชื่อไฟล๑ [SSTV]
'메이퀸' 한지혜 "오랜만에 극을 이끌어 가는 역할...자신있다" ผู๎อัพ
โหลดไฟล๑ได๎แกํ SSTVnews ซึ่งเป็นสื่อหนึ่งของประเทศเกาหลี
 วิดีโอออนไลน๑ลําดับที่ 5 เป็นลิ้งค๑ที่เชื่อมไป http://www.youku.com/ ชื่อไฟล๑
20120814 金载沅《MayQueen》官网制 access: http://v.ku6.com/show/z3WgxE661nCEYmR5v3tIg...html?nr=1
 วิดีโอออนไลน๑ลําดับที่ 6 เป็นลิ้งค๑ที่เชื่อมไป http://www.youku.com/ ชื่อไฟล๑
20120814《MayQueen》十分钟预告—在线播放—酷 access:
http://v.ku6.com/show/Rv_e3JHcLmei0V0A4WY7lQ...html?nr=1&loc=youce_tuijian
จะเห็นได๎วํา ลิ้งค๑วิดีโอออนไลน๑ที่ผู๎วิจัยได๎ติดตามเข๎าไปนั้น จะเป็นของเว็บไซต๑
Youtube และ Youku ซึ่งเว็บไซต๑ของ Youtube นั้นถือได๎วําเป็นชํองทางสําคัญที่ทําให๎เกิดการ
แพรํกระจายของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเนื่องจากมีการเข๎าถึงได๎งํายโดยไมํต๎องเป็นสมาชิกและ
เสียคําใช๎จํายใดๆ อีกทั้ง ยัง เป็นเว็บไซต๑ที่รวบรวมสื่อบันเทิงตํางๆ ไว๎อยํางครบครันโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีในทุกด๎าน ซึ่งสามารถค๎นพบได๎อยํางงํายดาย ในสํวนของเว็บไซต๑
Youku นั้น เป็นเว็บไซต๑ วีดีโอออนไลน๑ อันดับหนึ่งของจีน โดยมีความแตกตําง ตํางจากเว็บไซต๑
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Youtube คือในเว็บ ไซต๑นี้จะประกอบไปด๎วยวีดีโอขําว ภาพยนตร๑ รายการทีวี และละครโทรทัศน๑
ตํางๆ จากหลายประเทศเชํน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกา อังกฤษ เป็นต๎น
ข๎อความแสดงความคิดเห็นข๎างต๎น สะท๎อนให๎เห็นวํา ชํองทางการให๎ข๎อมูลขําวสาร ของ
เกาหลีแบบวิดีโอออน ไลน๑นั้น เป็นชํองทางสําคัญที่ทําให๎ วัฒนธรรมเกาหลีได๎รับความนิยมมากขึ้น
ซึ่ง ผู๎ที่มีความสนใจและพยายามติดตามขําว สารของวัฒนธรรมเกาหลีสามารถเข๎าถึงข๎อ มูลและ
รายละเอียดตํางๆ ได๎งํายโดย ไมํจําเป็นต๎องรอ ข๎อมูลหรือหาข๎อมูลจาก ชํองตํางๆ ของ โทรทัศน๑เสรี
และจากเว็บไซต๑เกาหลีที่เป็นทางการโดยตรงเพียงอยํางเดียว
“tippy: ใครโหลดบิทไมํได๎ อัพ MF ไว๎ให๎ในทวิตนะคะ”

tippy #392 Posted 31 January 2012 - 09:29 AM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=70380&st=390
จากความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ tippy ในความคิดเห็นที่ 392 แสดงให๎เห็นถึงชํองทางการ
ติดตามขําวสารและละครโทรทัศน๑เกาหลีในสังคมออนไลน๑ หรือ Social Media ซึ่งในความคิดเห็นนี้
สมาชิกชื่อ tippy ได๎แนะนําชํองทางให๎แกํสมาชิกในกลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอมที่ไมํ
สามารถดาว น๑โหลดภาพยนตร๑เกาหลีจากบิท ได๎ โดย สามารถเข๎าไป ดาวน๑ โหลดผําน “ทวิตเตอร๑ ”
สํวนตั วหรือ twitter ของตัวสมาชิกได๎ ซึ่งทวิตเตอร๑ในที่นี้หมายถึง บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑
จําพวกไมโคร บล็อก โดยผู๎ใช๎สามารถสํงข๎อความยาวไมํเกิน140 ตัวอักษร
ทั้งนี้ สมาชิกชื่อ tippy ได๎กลําวถึงคําวํา “อัพ MF” โดยคําวํา “อัพ” ในที่นี้หมายถึง “การอัพ
โหลดไฟล๑ไว๎ในเว็บไซต๑” สํวนคําวํา “MF” ในที่นี้หมายถึง MediaFire หรือ http://www.mediafire.com/
ซึ่งเป็นเว็บไซต๑ที่รับฝากไฟล๑ที่อัพโหลดแล๎วโดยไมํเสียคําใช๎จํายใดๆ ซึ่งสมาชิกสามารถเข๎าไปดาวน๑
โหลดไฟล๑หรือข๎อมูลเหลํานั้นมาเก็บไว๎ในเครื่องคอมพิวเตอร๑ได๎
“yamkunchaing : สตรีม Love Rain กับ Fashion King พอถึงเวลาคงต๎องกดดูเอานะวําชํอง
ไหนจะสตรีมเรื่องอะไร พอถึง 2 ทุํมก็ลองกดหาใน 6 ชํองนี้นะครับ >> ชํองทางที่
1 http://www.ustream.tv/channel/hiitsustreamtv
ชํองทางที่ 2 http://www.ustream.t...iitsustreamtv02
... ชํองทางที่ 3 http://www.wix.com/k...-tv/vstc12=hd02
ชํองทางที่ 4 http://www.ustream.t...el/sunkist27boy
ชํองทางที่ 5 http://zh-tw.justin.tv/sunkistboysout
ชํองทางที่ 6 http://zh-tw.justin....5#/w/2854672752
ขอบคุณ เฟสบุค Girls-generation Thaisone
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วันจันทร๑ที่แล๎วดูสตรีมตามลิงค๑ที่บ๎านนี้แปะไว๎ พอวันอังคารก๎เฝ้าสตรีมเดิม พอถึงเวลาฉาย
ไมํออนไลน๑ ซะงั้น จอค๎าง สมาชิกเลยสํงเสียงทักทายกันใหญํคนไทยมีมั๊ย ดูชํองไหนได๎บ๎าง
เราเลยเข๎าทวิช มีลิงค๑อื่นแปะไว๎ ลองเข๎าไปดู ก็เข๎าได๎ กลับมาบอกลิงค๑ในบอร๑ดเดิม บางคนก็
เข๎าไมํได๎อีก เน็ตช๎าหรือเครื่องอืดไมํรู๎ คนตํางชาติอาจจะงงเพราะพิมพ๑ภาษาไทยคุยกันในหมูํ
คนไทย นานาช าติกวําจะเข๎าใจ คงเสียเวลากวํา สมาชิกคนไทยและนานาชาติพลาด
ชํวงแรกๆ กันหลายคน รบกวนใครมีชํองอื่นแปะให๎ด๎วยนะคะ ถ๎าชํองเดิมไมํได๎ จะได๎ดูชํอง
อื่นแทน เฝ้าชํองเดียวมีสิทธิ์พลาด กวําจะหาลิงค๑ใหมํเสียเวลา”

yamkunchaing #1002 Posted 02 April 2012 - 11:06 AM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=69197&st=990
จากความเห็น ของสมาชิก ชื่อ yamkunchaing ในความคิดเห็นที่ 1002 พบวํา มีการแนะนํา
ลิ้งค๑และชํองทางอื่นๆ ให๎กับสมาชิกภายในเว็บไซต๑เมื่อไมํสามารถดูละครออนไลน๑ไ ด๎ โดยชํองทาง
ที่สมาชิกชื่อ yamkunchaing แนะนํา คือ “สตรีม ” หรือโปรแกรม Streaming โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต (2551) ได๎อธิบายวํา โปรแกรม “Streaming” จะถูกนําไปใช๎ในกรณี ที่เปิดไฟล๑มัลติมีเดียบน
เครื่องคอมพิวเตอร๑โดยไมํต๎องมีการดาวน๑โหลดจากอินเตอร๑เน็ต เนื่องจากการดาวน๑โหลดไฟล๑
มัลติมีเดียทั้งไฟล๑จะใช๎เวลาคํอนข๎างมาก
ดังนั้นการเลํนไฟล๑มัลติมีเดียเชํน คลิปวิดีโอจาก
อินเตอร๑เน็ตด๎วยเทคนิค Streaming จะทําให๎สามารถแสดงผลข๎อมูลได๎ กํอนที่ไฟล๑ทั้งหมดจะถูก
สํงผํานเข๎ามายังเครื่องคอมพิวเตอร๑ โดยตัวอยํางการใช๎เทคนิค Streaming เชํนในเว็บไซต๑ที่
ให๎บริการฟังเพลง หรือชมคลิปวิดีโอและมัลติมีเดียตํางๆ ทั้งนี้ การแนะนําชํองทาง “สตรีม ” จากบท
สนทนาข๎างต๎น นั้นนับได๎วําเป็นการชํวยเผยแพรํวัฒนธรรมเกาหลี อีกชํองทางหนึ่งเนื่องจากมีการ
สนับสนุนและสํงเสริมวัฒนธรรมเกาหลีให๎แกํสมาชิกคนอื่นๆ

2. เนื้อหาสาระความเป็นเกาหลีที่แทรกในแต่ละช่องทางของสื่อที่พบในกลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์
ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอม
ในสํวนที่ 2 นี้ผู๎วิจั ยนําเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับสาระความเป็นเกาหลี แทรกอยูํ ในแตํละ
ชํองทางของสื่อที่พบใน กลุํมผู๎ใช๎เ ว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอม ผู๎วิจัย พบวําลักษณะของภาษา
และวั ฒนธรรมเกาหลีที่เผยแพรํโดย ผํานกระบวนของ สื่อ ได๎ถูก แทรกด๎วยสาระความเป็นเกาหลี
ตํางๆ อยํางแนบเนียนในรูปแบบของ การโฆษณาสินค๎าเกาหลี ที่อยูํในละครโทรทัศน๑ การสํงเสริม
การทํองเที่ยวผํานสถานที่ที่ใช๎ในการถํายทํา ทั้งนี้ยังรวมไปถึงละครอิงประวัติศาสตร๑ที่แสดงให๎เห็น
ถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม การใช๎ชีวิต การแตํงกายที่สวยงามซึ่งได๎รับความนิยมอยํางมากในประเทศไทย
นอกจากนี้ กลุํมสมาชิก เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอม ด๎วยกันเองมีการบอกตํอ เรื่องราวหรือ

59
แบํงปันประสบการณ๑จากการที่ได๎เดินทางไปประเทศเกาหลี ผู๎วิจัยแบํง สาระความเป็นเกาหลี เป็น 3
ประเภทคือ
2.1 สาระความเป็นเกาหลีในด้านวัฒนธรรม
หากพิจารณาละ ครเกาหลีที่ได๎รับการฉายในประเทศไทย จะพบวําละคร เกาหลี ที่ไ ด๎รับ
การเลือกให๎ฉายในชํองโทรทัศน๑เสรี มีการสอดแทรกความเป็น วัฒนธรรมเกาหลี อยูํเป็นจํานวนมาก
มีการเสนอให๎เห็นถึงเครื่องแตํงกายประจําชาติที่สวยงาม วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งอาหารประจํา
ชาติชนิดตํางๆ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งที่ทําให๎ กลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอมเกิดความสนใจ
และติดตามพื้นฐานทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร๑เกาหลี อยํางตํอเนื่องเพื่อให๎เข๎าใจประวัติความ
เป็นมาของละครโทรทัศน๑และวัฒนธรรมเกาหลีให๎มากขึ้น
“vava vanida: สนุกคํะ ไมํผิดหวัง ชอบที่เค๎าทํากิมจิทุกจาน นํากินคํะ กําลังนั่งดู ตอนที่ 14
คํะ เค๎าลงไว๎ 17 ตอนแล๎วนะ ใกล๎จบแล๎วคํะ”

vava vanida #165 Posted 24 February 2012 - 10:07 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=70765&st=150
จากความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ vava vanida ในความคิดเห็นที่ 165 ได๎แสดงให๎เห็นถึง
ลักษณะของการสอดแทรกวัฒนธรรมในด๎านอาหารเข๎ามาในละครโทรทัศน๑ โดยละครโทรทัศน๑เรื่องนี้
ได๎นําเสนออาหารประจําชาติคือ“กิมจิ” ทําให๎กิมจิเป็นที่รู๎จักมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นสํวนหนึง่ ที่ทําให๎ผู๎ที่
ติดตามละครโทรทัศน๑อยากลองรับประทานหรืออยากทํากิมจิหรืออาหารเกาหลีอื่นๆ มากขึ้น
2.2 สาระความเป็นเกาหลีในด้านการท่องเที่ยว
จากการรวบรวมข๎อมูลในแตํละกร ะทู๎พบวํา นอกจากเนื้อเรื่องของละครโทรทัศน๑ เกาหลี ที่
แปลกใหมํ ทําให๎ผู๎คนสนใจ จนเป็นที่นิยม แล๎วนั้น สถานที่ ใช๎ในการถํายทํา กลายเป็นสถานที่
ทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงตามมา โดยรัฐบาลเกาหลีเลือกใช๎นโยบายสนับสนุนและสํงเสริม การทํองเที่ยว
ผํานอุตสาหก รรมภาพยนตร๑และละครโทรทัศ น๑ สถานที่ถํายทําหลาย สถานได๎รับการพัฒนาจน
กลายเ ป็นสถานที่ทํองเที่ยว แหํง ใหมํ ในประเทศเกาหลี นอกจากนี้ แฟนละครที่ชื่นชอบละคร
โทรทัศน๑หรือนิยม ดาราหรือศิลปิน คนใดเป็ นพิเศษก็จะมีการติดตาม ไปทํองเที่ยวยังสถานที่ถํายทํา
ละครเรื่องนั้นเพื่อเป็นการย๎อนรอยละครเรื่องที่ตนเองชื่นชอบ
“nopamas: เป็นอีก 1 คนคํะ ที่กําลังจะเป็นโรคเกาหลีฟีเวอร๑กะเค๏าบ๎าง ดูจากที่คุณสุเขียนมา
สถานที่ทัวร๑จัดมันก็ออกแนวนี้ทั้งนั้น ไปเกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร๑แลนด๑ ทํากิมจิ ตลาด
ทงแดมุน ,ฯลฯ ถ๎าเราไปกับทัวร๑ก็คงประมาณนี้ แตํที่อยากไปก็เพราะวําอยากเห็นกะตาต๎วเอง
เทํานั้นแหละ เราวําประเทศไทยที่เที่ยวสวย ๆ มีเยอะกวําซะอีก แตํโอกาสเที่ยวที่ประเทศไทยมี
สูงกวําโอกาสที่จะไปเที่ยวเกาหลีหรือที่อื่น ๆ เลยต๎องรีบไปกํอนจะหมดโอกาส
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siam: พี่สุเห็นด๎วยกับคุณ nopamas นะคะวําเมื่อมีโอกาสต๎องรีบคว๎าไว๎เลยคํะ ที่พี่ไปเกาหลีก็
เพราะอยากเห็นกับตา อยากสัมผัสกับสถานที่และบรรยากาศที่อยูํในซีรีส๑ที่เราเคยดูวํามัน
เป็นยังไง สถานที่ที่ไปก็เป็นอยํางที่ข๎อมูลนั้นเขาบอกเลย บรรยายได๎เห็นภาพชัดเจนดีจริง ๆ
คํะ ไปเกาะนามิก็เจอคนไทยทั้งน๎านนนน ได๎ยินเสียงสนทนาอันคุ๎นเคย ฟังเข๎าใจ ไมํต๎องทํา
ซับไทย อิอิ สวนสนุกเอเวอร๑ -แลนด๑นี่ใหญํโตมาก เป็นของบริษัทซัมซุงคํะ มีทั้งสวนสนุก
สวนสัตว๑ จะใหญํเป็นอันดับสามของโลก สํวนที่พี่สุชอบและประทับใจก็คือ สํวนของสวน
ดอกไม๎นานาชนิด ดอกไม๎จะสลับสับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล เขาจัดได๎สวยงามมาก เดินไปทุก
ที่จะเจอแตํดอกไม๎เต็มไปหมดเลย สีสันสวยงาม ตระการตาจริง ๆ ต๎องสํารองแบตของกล๎อง
ถํายรูปไว๎เยอะ ๆ พร๎อม Memory Card ความจุเยอะ ๆ ไว๎ให๎พร๎อมนะคะสํวนเรื่อง
เครื่องสําอางของเกาหลีที่คนไทยแหํกันไปซื้อ ทั้ง Etude, The Face Shop, Skin Food, it’s
Skin อยากจะบอกคํะวําคุณภาพของเครื่องสําอางเหลํานี้เทียบเทํา มิสทีน เอวอน ของบ๎านเรา
นะคะ เหมาะกับวัยรุํน วัยใส คํะ สํวนวัยตกกระอยํางพี่สุไมํเหมาะที่จะใช๎ยี่ห๎อพวกนี้แล๎วคํะ
55+และอยากจะบอกกันคํะวํา ผิวของคนเกาหลีเขาดีอยูํแล๎วตามธรรมชาติ เพราะอากาศบ๎าน
เขาดีกวําบ๎านเรามาก ถึงไมํได๎ใช๎เครื่องสําอางเหลํานี้ ผิ วเขาก็ขาว ใส อยูํแล๎วคํะ แตํคนไทย
กลับคิดวําคนเกาหลีที่ผิวดีกัน.. ก็เพราะเขาใช๎เครื่องสําอางเหลํานี้ อากาศบ๎านเค๎ากับบ๎านเรา
มันตํางกัน ถึงใช๎แล๎วผิวจะเหมือนเค๎าก็คงยากคํะมันเป็นกลยุทธ๑ในการโฆษณาชวนเชื่อใน
การขายของมากกวําคํะ สําหรับเมืองไทยยังมีที่เที่ยวอีกเยอ ะคํะ พี่สุเจอสถานที่ที่ทํองเทียวดี
ๆ มีข๎อมูลก็จะมาบอกตํอกันคํะก็ไมํทราบวํามีไปเที่ยวที่วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่พี่สุ
เคยนําขําวมาบอกกันเมื่อปลายปีที่แล๎วกันหรือยังคะสํวนพี่สุมีโปรแกรมจะไปที่นั่น แตํไมํมี
โอกาสได๎ไปเพราะสถานที่ที่พักเต็มหมด เลยอดไป เสียดายมาก ๆ”

siam #629 Posted 10 March 2011 - 01:29 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=63953&st=615
จากความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ siam ในความคิดเห็นที่ 629 และความคิดเห็นของ
สมาชิกชื่อ nopamas ที่สมาชิกชื่อ siam ได๎โต๎ตอบนั้นแสดงให๎เห็นถึ งความคลั่งไคล๎ที่มีตํอละคร
โทรทัศน๑เกาหลีจนถึงขั้นอยากเดินทางไปประเทศเกาหลี โดยสมาชิกชื่อ nopamas แสดงออกถึงการ
รับอิทธิพลและความคลั่งไคล๎ในวัฒนธรรมเกาหลีซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให๎อยากเดินทางไปทํองเที่ยว
สักครั้ง ถึงแม๎วําสมาชิกชื่อ nopamas จะตระหนักถึง ความสวยงามของสถานที่ทํองเที่ยวในประเทศ
ไทยมากกวําและมีโอกาสทํองเที่ยวได๎งํายกวําแตํก็ขอเลือกไปเที่ยวประเทศเกาหลีกํอน สะท๎อนให๎
เห็นถึงการถูกครอบงําทางทัศนคติจากวัฒนธรรมเกาหลีโดยมีสื่อเป็นตัวกา รสําคัญที่ทําให๎เกิดความ
ชื่นชอบและอยากไปทํองเที่ยว ยิ่งไปกวํานั้น การแสดงความคิ ดเห็นของสมาชิกชื่อ siam ได๎ชํวย
ตอกย้ําถึงกระแสความนิยมของวัฒนธรรมเกาหลีที่มีตํอประเทศไทย โดยสมาชิกชื่อ siam ได๎นํา
ประสบการณ๑จากการ ทํองเที่ยวประเทศเกาหลีมาแบํงปันข๎อมูลให๎กับสมาชิกชื่อ nopamas โดย
กลําวถึงความสวยงามของสถานที่ทํองเที่ยวในประเทศเกาหลีวํามีความสว ยงามเหมือนที่ได๎รับชม
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ในละครโทรทัศน๑ อีกทั้งเมื่อได๎เดินทางไป “เกาะนามิ ” ซึ่งเป็น 1 ในสถานที่ทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของประเทศเกาหลีและมีแฟนคลับมาตามรอยละครโทรทัศน๑เป็นจํานวนมาก นั้น สมาชิกชื่อ siam
ได๎กลําวถึงแฟนคลับชาวไทยที่ได๎เจอที่นั่นเป็นจํานวนมาก แสดงให๎เห็นถึงการตอบรับนโยบายของ
รัฐบาลเกาหลีของประเทศไทยรวมทั้งสะท๎อนให๎เห็นถึง ความสําเร็จของ รัฐบาลเกาหลี ในด๎าน
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่เผยแพรํไปยังประเทศตํางๆ เพื่อนํารายได๎เข๎าสูํประเทศ
นอกจากความสําเร็จในด๎านการทํองเที่ยวแล๎ว ความคิดเห็นของสมาชิกชื่อsiam ยังกลําวถึง
เครื่องสําอางเกาหลีที่คนไทยนิยมซื้อกลับมาจากประเทศเกาหลีเนื่องจากมีราคาถูกกวําในประเทศไทย
ผู๎วิจัยพบวําความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ siam ที่มีตํอเครื่องสําอางเกาหลีนั้นบํงบอกถึงทัศนคติในด๎าน
ตรงกันข๎ามกับแฟนคลับคนไทยอื่นๆ ที่มองวําเครื่องสําอางเกาหลีใช๎ดีและเมื่ อได๎ใช๎สินค๎าแล๎วจะมี
ผิวพรรณที่ดีเหมือนคนเกาหลีทั้งนี้สามารถสะท๎อนให๎เห็นถึงคํานิยมและพฤติกรรมการเลียนแบบของ
แฟนคลับคนไทยที่มีตํอคนเกาหลี รวมไปถึง ความสําเร็จของสื่อไมํวําจะเป็นสื่อในประเทศหรือ
ตํางประเทศที่ผลิตซ้ํา เผยแพรํ จนเกิดเป็นความเชื่อคล๎อยตามกันและกลายเป็นข๎อดีให๎กับประเทศเกาหลี
“ssh_calla: มินวูกับเฮวอนในซีนพบกันที่บังเอิญหันเก๎าอี้มาเจอ อยํางโรแมนติกเชียวคํะอิอิ
ทําเอาตอนไปเที่ยวเกาหลีแอบไปนั่งรถไปมั่ง ประทับใจๆๆๆ”

ssh_calla #42 Posted 14 January 2009 - 03:04 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=877&st=30
จากความคิดเห็นของสมาชิก ชื่อ ssh_calla ในความคิดเห็นที่ 42 แสดงให๎เห็นวํา สถานที่
ถํายทําละครโทรทัศน๑ของเกาหลีจากเรื่อง Summer Scent มีผลกับสมาชิก ssh_calla คือเมื่อได๎รับชม
ละครโทรทัศน๑จึงหาโอกาสไปเที่ยวประเทศเกาหลีเพื่อจะได๎ตามรอยละคร ลักษณะการไปทํองเที่ยว
ประเทศเกาหลีเชํนนี้ของสมาชิกชื่อ ssh_calla แสดงให๎เห็นถึงความสําเร็จของรัฐบาลเกาหลีที่ใช๎
นโยบายในการสํงเสริม สถานที่ทํองเที่ ยวผํานอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเชํน ละครโทรทัศน๑ โดย
การแทรกเนื้อหาสาระความเป็นเกาหลีลงไปในสื่อบันเทิงตํางๆ ซึ่งมีผลทําให๎แฟนคลับและกลุํมผู๎ใช๎
เว็บไซต๑ ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอมคล๎อยตามและเกิดการเลียนแบบตามละโทรทัศน๑เกาหลีเรื่องนี้
“JomW: พี่สุ.. ขอบคุณสําหรับข๎อมูลคํา .. หนูเปิดบ๎านละครเรื่องนี้แล๎วว ^^ เกาหลีที่เอเวอร๑
แลนด๑ กว๎างจริงๆคํา สวนดอกไม๎สวยมากๆๆ หนูชอบ T-Express มากก มันส๑สุดๆเลยคํา”

JomW #631 Posted 10 March 2011 - 07:19 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=63953&st=630
นอกจากความคิดเห็น ของสมาชิก ชื่อ JomW ในความคิดเห็นที่ 631 ที่ตอบกลับไปยัง
ความคิดเห็น ของสมาชิก ชื่อ siam ในความคิดเห็นที่ 630 กระทู๎หัวข๎อเดียวกันนั้น การแสดงความ
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คิดเห็นอื่นของสมาชิกชื่อ JomW แสดงให๎เห็นถึง ความชื่นชอบของสมาชิก JomW เมื่อครั้งที่ได๎
เดินทางไปเกาหลี โดยได๎กลําวถึงสถานที่ทํองเที่ยวที่เกาหลีอยํางสวนสนุก เอเวอร๑แลนด๑ ทั้งนี้ผู๎วิจัย
พบวําการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก JomW นั้น สามารถเป็นแนวทางให๎กับสมาชิกทํานอื่นเกิด
ความชื่นชอบตามและต๎องการไปเที่ยวประเทศเกาหลี อีกทั้งยังสะท๎อนให๎เห็นวํา สมาชิกชื่อ JomW
ได๎รับอิทธิพลของวัฒนธรรมเกาหลีที่แทรกอยูํในละครโทรทัศน๑ ซึ่งเห็นได๎ จากการแสดงความ
คิดเห็นที่วํา “หนูเปิดบ๎านละครเรื่องนี้แล๎ว ว” ซึ่งหมายถึง การตั้งกระทู๎ละครใหมํขึ้นมาภายในห๎อง
พูดคุยเรื่องละครเกาหลี (K-Series) เพื่อสนับสนุนละครโทรทัศน๑ที่ตนเองชื่นชอบ
“JomW: พี่สุไปมาตอนเดือนไหนคะเนี่ย ปีที่แล๎วหรือเปลําคะ
siam: พี่สุไปปลายเดือนตุลาคม 52 คํะ เป็นชํวงทีเริ่มเข๎าสูํฤดูหนาวแล๎วคํ ะ มีไปที่อุทยาน
แหํงชาติซอรัคซาน หรือเรียกชื่ออีกอยํางวํา สวิตเซอร๑แลนด๑เกาหลีด๎วยคํะ และที่นําเสียดาย
ก็คือมาทราบภายหลังวําในวันรุํงขึ้นถัดจากวันที่เราเดินทางกลับกัน ที่นั่นมีหิมะตกด๎วย เลย
อดได๎ชิมเลยวําหิมะที่ตกลงมานั้น มันมีรสชาติยังไง ไมํรู๎วํามันจะอรํอยเหมือนน้ําแข็งไสบ๎าน
เราหรือเปลํา อิอิ น๎องจ๐อมเดินทางไปชํวงไหนคะ มีไปที่ไหนบ๎างคะ พอดีไปเจอรูปนี้เข๎า เลย
ขอนํามาให๎ทายกันเลํน ๆ คํะวําเป็นที่ไหน และพี่สุอยากให๎ลองมองไปยังด๎านขวาของภาพ
นะคะ ถ๎าสังเกตจะเห็นประตูเล็ก ๆ ใครดูซีรีส๑เรื่อง Daemul จะเห็นฉากประตู สองบานนี้เปิด
เข๎า - ออกอยูํบํอย ๆ คํะ หลังประตูนี้เป็นบ๎านของใครเอํย?”

siam #634 Posted 11 March 2011 - 02:21 AM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=63953&st=630
ความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ siam ในความคิดเห็นที่ 634 เป็นการให๎ข๎อมูลและบอกเลํา ถึง
ประสบการณ๑การทํองเที่ยวที่เกาหลีแกํสมาชิกชื่อ JomW ผู๎วิจัยพบวํา การแสดงความคิดเห็นของ
สมาชิกชื่อ siam ดังตํอไปนี้ “…และที่นําเสียดาย ก็คือมาทราบภายหลังวําในวันรุํงขึ้นถัดจากวันที่เรา
เดินทางกลับกัน ที่นั่นมีหิมะตกด๎วย เลยอดได๎ชิมเลยวําหิมะที่ตกลงมานั้น มั นมีรสชาติยังไง ไมํรู๎วํา
มันจะอรํอยเหมือนน้ําแข็งไสบ๎านเราหรือเปลํา อิอิ …” สะท๎อนให๎เห็นถึงทัศนคติและความชื่นชอบ
ประเทศเกาหลี ของสมาชิกชื่อ siam โดยได๎เปรียบเทียบ “หิมะ” กับความอรํอยของ “น้ําแข็งไสบ๎าน
เรา” ซึ่งบํงบอกถึงความทัศนคติในด๎านบวกที่มีตํอประเทศเกาหลีได๎อยํางชัดเจน
“ssh_calla: ^^ สวัสดีปีใหมํไทยคํะน๎องนก กะลังดูรีรันไปเคลิมไป ไมํได๎ดูผลงานเยจินมา
นาน ตอนแสดงเรื่องนี้สวยหวานใสมากๆ ยิ่งตอนร๎องไห๎นี่อยากไปชํวยเช็ดน้ําตาให๎เรย
ขนาดร๎องไห๎ยังสวยยยย ยิ่งเห็นวิวไรํชายิ่งทําให๎อยากไป ชํวงนี้กะลังจะเข๎าหน๎า Summer ที่
เกาหลีพอดี อิอ^ิ ^ ปล.พอจินวุคเข๎ากรมแอบเล๎งกิ๊กใหมํทันทีเรยนะคะ”

ssh_calla #113 Posted 14 April 2009 - 02:21 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=877&st=105
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ความคิดเห็น ของสมาชิก ชื่อ ssh_calla ในความคิดเห็นที่ 113 แสดงให๎เห็นถึงความ
ต๎องการที่จะไปเที่ยวประเทศเกาหลีซึ่งมีอิทธิพลมาจากการดูละครโทรทัศน๑เกาหลีเรื่อง “Summer
Scent” ในที่นี้ สมาชิก ssh_calla ได๎กลําวถึงไรํชาซึ่งเป็น สถานที่ถํายทํา แหํงหนึ่งซึ่ง ปรากฏอยูํใน
ละคร ความต๎องการเดินทางไปประเทศเกาหลีเชํนนี้สะท๎อนให๎เห็นถึงความสําเร็จของรั ฐบาลเกาหลี
ในการแทรกสาระความเป็นเกาหลีตํางๆ ลงในสินค๎าทางวัฒนธรรม
“Ooole_P: ดูเรื่องนี้แล๎วอยากจะไปกินกิมจิที่ ร๎านนี้จังเลยคํะ ทํวมกลางแมกไม๎สายธารและ
สายลม ... นักเลงกิมจิ ... เรื่องนี้หลํอและนํารักมากคํะ ไมํทิ้งลายพระเอกคิวบู๎แตํวําพอมาอยูํ
กับกิมจิแล๎วก็นํารักคํะ ...”

Ooole_P #175 Posted 01 December 2012 - 07:56 AM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=70765&st=165
ความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ Ooole_P ในความคิดเห็นที่ 175 สะท๎อนให๎เห็นถึงอิทธิพล
ของละครโทรทัศน๑ที่มีตํอพฤติกรรมและทัศนคติของสมาชิ กคนนี้ โดยเมื่อ สมาชิกคนนี้ ได๎ดูละคร
โทรทัศน๑ที่เสนอเกี่ยวกับ “ร๎านกิมจิและบรรยากาศของร๎านภายในละครโทรทัศน๑ ” ทําให๎เกิด
ความรู๎สึกอยากไปนั่งอยูํในร๎านและทานกิมจิซึ่งเป็นอาหารป ระจําชาติของประเทศเกาหลี ผู๎วิจัย
พบวําการแสดงความคิดเห็นที่วํา “…นักเลงกิมจิ ... เรื่องนี้หลํอและนํารักมากคํะ ไมํทิ้งลายพระเอก
คิวบู๎ แตํวําพอมาอยูํกับกิมจิแล๎วก็นํารักคํะ ...” สะท๎อนให๎เห็นถึงทัศนคติด๎านบวกที่สมาชิกชื่อ
Ooole_P มีตํอวัฒนธรรมเกาหลี
2.3 สาระความเป็นเกาหลีในด้านสินค้าและบริการ
จากการที่ผู๎ วิจัยรวบรวมข๎อมูลในแตํละกระทู๎พบวํา ละครโทรทัศน๑เกาหลีมีการแทรก
สินค๎าและบริการของประเทศเกาหลีเอาไว๎ในหลายๆ บริบท ซึ่งเมื่อกลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็อบคอร๑น
ฟอร๑ทูดอทคอมได๎รับข๎อมูลที่มีการผลิตซ้ําและรับชมในหลายครั้ง ก็สามารถทําให๎ เกิดความชื่นชอบ
และสนใจในตัวสินค๎าและบริการของประเทศเกาหลีขึ้นมาได๎
“grugamzzii: อยากรู๎วําโทรศัพท๑ที่ใช๎กันในเรื่องนี้เนี่ย รุนอะไรเหรอคะ เป็น galaxy note
หรือ Lg optimus big หรือ iphone
hatz: galaxy note ครับ”

hatz #1160 Posted 09 April 2012 - 09:55 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=71850&st=1155
คําถามของสมาชิกชื่อ grugamzzii ในความคิดเห็นที่ 1156 สะท๎อนให๎เห็นถึง อิทธิพลของ
ละครโทรทัศน๑ที่มีตํอ พฤติกรรมการเลือกใช๎สินค๎าและบริ การในด๎านโทรศัพท๑มือถือ ทั้งนี้ สมาชิก
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ชื่อ hatz ในความคิดเห็นที่ 1160 ในหัวข๎อกระทู๎เดียวกันได๎ตอบกลับไปยังสมาชิกชื่อ grugamzzii วํา
เป็นโทรศัพท๑มือถือยี่ห๎อ galaxy note ทั้งนี้ โทรศัพท๑มือถือยี่ห๎อ galaxy note และ Lg optimus big ที่
สมาชิกชื่อ grugamzzii กลําวถึงนั้น เป็นสินค๎าที่ถูกผลิตขึ้นจากประเทศเกาหลี และสมาชิกชื่อ
grugamzzii มีความตั้งใจจะซื้อดังปรากฏในความคิดเห็นตํอมาคือ
“hatz: galaxy note ครับ
grugamzzii: ขอบคุณมากคํะ คิดวําจะซื้อรุํนนี้อยูํพอดี แบบวําใหญํได๎ใจจริงๆๆ ><”

grugamzzii #1163 Posted 10 April 2012 - 10:19 AM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=71850&st=1155
ถึงแม๎วํา การแสดงความคิ ดเห็นของสมาชิกชื่อ grugamzzii ในความคิดเห็นที่ 1163 จะ
แสดงให๎เห็นวําความตั้งใจซื้อโทรศัพท๑มือถือ galaxy note นั้นมีอยูํกํอนแล๎ว แตํทั้งนี้ การสอบถาม
ของสมาชิกชื่อ grugamzzii ในหน๎ากระดานสนทนา สะท๎อนให๎เห็นถึงความชื่นชอบในสินค๎าของ
เกาหลีซึ่งปรากฏอยูํใน ละครโทรทั ศน๑เรื่องนี้ เป็นการตอบรับนโยบายของรัฐบาลเกาหลีที่ต๎องการ
ให๎สาระในความเป็นเกาหลีสอดแทรกอยูํในอุตสาหกรรมท างวัฒนธรรมตํางๆ ซึ่งในที่นี้คือ การ
สอดแทรกสินค๎าเกาหลีในละครโทรทัศน๑นั่นเอง
“kisna: รบกวนเพื่อนๆ หนํอยนะคํะ อยากทราบวํากระเป๋าที่ยูชอนสะพายหลัง มันยี่ ห๎อ
อะไรคํะ ใครรู๎ชํวยบอกหนํอยนะคํะ ขอบคุณมากคํะ
XO’ r i n: ใชํใบที่องค๑ชายสะพายหลังแล๎วไป รร .ประถมกับปาร๑คฮารึเปลําเอํย ? ที่เป็น
กระเป๋าสะพายหลังหนังสีแดงเลือดหมู ดิวไมํแนํใจ เพราะมันแอบมีอีกใบที่องค๑ชายสะพาย
ไปตอนเข๎าบริษัทกะเหลําสมุนพาวเวอร๑เรนเจอร๑ ♥
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แตํถ๎าเป็นใบแรกเป็นของยี่ห๎อ louisbag รุนํ Biliyboom มีทั้งหมด 8 สีนํะคํะเป็นหนังเทียม
น้ําหนัก 680 g มี ทั้งหมด 2 ไซส๑ คือ Width: 29cm / height: 38cm / Width: 12cm / handle
height: 18 cm คํะ ราคา 58000 วอน (สนนราคาเป็นเงินไทยอยูํที่ 1,432.60 คํะ ) สวย
มั่กๆ (ใครเค๎าผํานมาเห็นอาจจะนึกวําอิเจ๎นี่มาขายสินค๎าในบ๎านได๎เลยทีเดียว = / / / = T T
อยําเข๎าใจเค๎าผิดน๎า เค๎าไมํได๎มาขายของ ) แบบวําชอบใ บนี้มากๆเหมือนกัน ตอนที่ดิวเห็น
องค๑ชายสะพายครั้งแลรกก็กรี๊ดอยูํ กระเป๋าสวยเตะตามากมาย (ปล.ถ๎าสมมติปรากฎวําไมํใชํ
ใบนี้ T _________________ T 55 555 พรีเซ๎นท๑ซะ > \ \ \ <) เอารูปมาให๎ดูจร๎า ~

XO’ r i n #1335 Posted 17 April 2012 - 09:20 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=71850&st=1320
ความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ XO’ r i n ในความคิดเห็นที่ 1335 ที่ตอบกลับไปยังสมาชิก
ชื่อ kisna ในความคิดเห็นที่ 1329 นั้น สะท๎อนให๎เห็นถึงอิทธิพลของละครโทรทัศน๑ที่มีตํอ
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พฤติกรรมและทัศนคติของสมาชิกกลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอมไว๎อยํางเดํนชัด โดย
สมาชิกชื่อ kisna ได๎ดูละครโทรทัศน๑เรื่อง Rooftop Prince และรู๎สึกชื่นชอบและอยากได๎กระเป๋าที่
“ยูชอน” นักแสดงนําในละครโทรทัศน๑ใช๎อยูํ โดยในละครโทรทัศน๑เรื่องนี้ ยูชอนรับบทเป็น “องค๑
ชาย” ตามที่สมาชิกชื่อ XO’ r i n ได๎แสดงความคิดเห็นไว๎ ทั้งนี้ สมาชิกชื่อ XO’ r i n ได๎เข๎ามาแสดง
ความคิดเห็นและให๎ข๎อมูลของกระเป๋าไว๎อยํางชัดเจน อีกทั้งยังแสดงให๎เห็นถึงความชื่นชอบกระเป๋า
ยี่ห๎อนี้เชํนกัน ยิ่งไปกวํานั้น เมื่อผู๎วิจัย ได๎สืบค๎นข๎อมูล ในความคิดเห็นถัดไปพบวํา สมาชิกชื่อ
Buabarn ในความคิดเห็นที่ 1336 ได๎เข๎ามาขอบคุณเ รื่องข๎อมูลกระเป๋าที่ตนกําลังต๎องการทราบ
เชํนกัน
“Buabarn: 270 user(s) are reading this topic
8 members, 260 guests, 2 anonymous users
ทําไมคนเยอะๆ 5555555 รูปข๎างบนนํารักมากๆ เลยคํะ ไปทําอะไรกันน๎าสองคนกั๊กฮาาา
XO' r i n ดิวหวัดดีจ๎า ขอบคุณสําหรับข๎อมูลกระเป๋า เราก็อยากรู๎อยูํพอดีเลย 55555‛

Buabarn #1336 Posted 17 April 2012 - 09:35 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=71850&st=1335
ความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง 3 คนนี้สะท๎อนให๎เห็นอยํางชัดเจนถึงอิทธิพลการโฆษณา
สินค๎าที่แทรกอยูํในเนื้อหาสาระของละครโทรทัศน๑เรื่อง Rooftop Prince ซึ่งสํงผลทําให๎เกิ ดการ
สนับสนุนสินค๎าและบริการของประเทศเกาหลี

3. พฤติกรรมของ กลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์ป็ อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอมที่มีต่อภาษาและ
วัฒนธรรมเกาหลี รวมไปถึงความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อความคิด ความ
เข้าใจ พฤติกรรมการโต้ตอบและพูดคุยบนหน้ากระดานสนทนา
สํวนที่ 3 เป็นการนําเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับความรู๎สึกและพฤติกรรม ของกลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็
อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอมที่มีตํอ ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี รวมไปถึงความตระหนักรู๎ทาง
วัฒนธรรมซึ่งสํ งผลตํอความคิด ความเข๎าใจ พฤติกรรมการโต๎ตอบและพูดคุย บนหน๎ากระดาน
สนทนา ทั้งนี้ ความรู๎สึกและพฤติกรรมสามารถแส ดงให๎เห็นถึงทัศนคติของ หมูํ ผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็ อบ
คอร๑นฟอร๑ทูดอทคอม ในงานวิจัยนี้ “ทัศนคติ ” จะหมายถึง สภาพจิตใจและความรู๎สึกของกลุํมผู๎ใช๎
เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอ ร๑ทูดอทคอมที่มีตํอข๎อมูลขําวสาร ละครโทรทัศน๑ ศิลปิน ดารา
นักร๎อง
นักแสดง รวมทั้งพฤติกรรมการแสดงออกที่มีตํอ สมาชิกภายใน กลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็ อบคอร๑นฟอร๑ทู
ดอทคอม ด๎วยกันเอง ผู๎วิจัยพบวําพฤติกรรมการแสดงออกของ หมูํ ผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็ อบคอร๑นฟอร๑ทู
ดอทคอมที่มีตํอภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีนั้นพบอยูํในระดับมาก โดยเป็น ลักษณะของการสํงเสริม
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และสนับสนุน ในสิ่งที่ตนชื่นชอบจนเกิดการสนับสนุ นในด๎านอื่นๆ ทั้งนี้ยังโน๎มน๎าวให๎สมาชิกคน
อื่นๆ เกิดความชื่นชอบและคล๎อยตามจนเกิดเป็นทัศนคติในด๎านบวกและ “อยากเป็นสํวนหนึ่งใน
วัฒนธรรมเกาหลี” มากขึ้นโดยแบํงออกได๎เป็น 3 สํวนดังตํอไปนี้
3.1 พฤติกรรมและความรู้สึก ที่มีต่อ ดารา, นักแสดง, ศิลปิน และนักร้องในฐานะทู ตเชิง
วัฒนธรรม
ความชื่นชอบในดารา นักแสดง ศิลปิน และนักร๎อง นั้น มีสํวนที่ทําให๎เกิดการ
แพรํกระจายของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีได๎ การสังเกตจากข๎อมูลภายในเว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑
ทูดอทคอมพบวํามีสมาชิกจํานวนมาก ที่ติดตามล ะครโทรทัศน๑ของเกาหลีอันเป็นผล เนื่องมาจาก
ความชื่นชอบใ นตัวนักแสดง เมื่อนักแสดงมีละครโทรทัศน๑ เรื่องใหมํหรือไปออกรายกา รโทรทัศน๑
ใดก็จะติดตามผลงานและนํามาเผยแพรํ ตํอให๎กับสมาชิกอื่นๆ ทราบ ทั้งนี้สมาชิกเหลํานี้ยังมี
พฤติกรรมการแสดงความเป็น เจ๎าของในตัวศิลปินและ การจับคูํให๎ นักแสดงที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่ง
แสดงให๎เห็นถึงอารมณ๑รํวมในการเข๎าถึงบทบาทของนักแสดงและละครนั้นๆ เป็นอยํางมาก
“cherry :) :เพิ่งรู๎วํา Micky ถนัดมือซ๎าย...เหมือนเดี๊ยนเรย ดีใจจัง”

cherry :) #1453 Posted 19 April 2012 - 07:52 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=71850&st=1440
ความคิดเห็นขอ งสมาชิกชื่อ cherry :) ในความคิดเห็นที่ 1453 แสดงให๎ เห็นถึงความ
พยายามแสดงความเหมือนของตัวเองกับ Micky หรือ “พัคยูชอน” ซึ่งเป็นนักร๎องและนักแสดงที่ ตน
ชื่นชอบให๎กับสมาชิกคนอื่นๆ ความรู๎สึกและอารมณ๑ของสมาชิกชื่อ cherry :) ที่รู๎สึกดีใจนั้น สะท๎อน
ให๎เห็นถึง “ความรู๎สึกเหนือกวํา” เมื่ออยูํในกลุํมสมาชิกด๎วยกัน
“KangBrother: แฟนอาร๑ตนํารักทุกอันเลยคํะ ชอบมาก ๆ เลย ตอนนี้กําลังรออยํางจดจํอ
อยากเห็นหน๎าปาร๑คยูชอนเร็ว ๆ มาเป็นอีกหนึ่งแรงที่คอยซัพพอร๑ต ปาร๑คยูชอน และ
Rooftop Prince คํะ ปาร๑คยูชอน Fighting Rooftop Prince Fighting”

KangBrother #323 Posted 01 March 2012 – 09:57 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=71850&st=315
ความคิดเห็น ของสมาชิก ชื่อ KangBrother ในความคิดเห็นที่ 323 แสดงให๎เห็นถึงการ
สนับสนุนงานของศิลปินดาราที่ตนเองชื่นชอบจนทําให๎เกิดการ ติดตามในละครโทรทัศน๑หรือ
ผลงานอื่นๆ ทั้งนี้ นักแสดงที่สมาชิก KangBrother ชื่นชอบคือ “ปาร๑คยูชอน” ซึ่งมีผลทําให๎สมาชิก
คนนี้ต๎องการสนับสนุนในผลงานเรื่อง และ Rooftop Prince ที่ปาร๑คยูชอนแสดงนั่นเอง
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“JomW: * สวัสดีคําทุกๆคน เรื่องนี้นําสนใจมากก .. ลังเลวําจะเปิ ดดีไหม (เพราะจริงๆก็
สนใจละครเรื่องอื่นอยูํหลายเรื่อง ) แตํพอเห็นวําเป็นของ SM เลย ตัดสินใจเปิดดีกวํา อิอิ รอ
ลุ๎นนักแสดง ไมํรู๎วําหนุํมๆในคําย ใครจะได๎มาเลํนบ๎างหนอ.. เคยดูไต๎หวันแว๏บๆ แตํเวอร๑ชั่น
ญี่ปุ่นนี่ดูเต็มๆ สนุกกกกมากกกก”

JomW #17 Posted 10 March 2011 - 06:48 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=67400&st=15
ความคิดเห็น ของสมาชิกชื่อ JomW ในความคิดเห็นที่ 17 แสดงให๎เห็นถึงการสนับสนุน
ศิลปินนักร๎องคําย SM Entertainment ซึ่งเป็นคํายเพลงใหญํของ ประเทศเกาหลี การแสดงความ
คิดเห็นนีแ้ สดงให๎เห็นวําสมาชิก JomW มีการติดตามละครโทรทัศน๑ตํางๆ สํวนหนึ่งนั้นเกิดจากความ
ชื่นชอบในดารานักแสดงและศิลปินเกาหลี ซึ่งความชื่นชอบนี้ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเกาหลี
ที่มีการเสริมสร๎างความแข็งแกรํงให๎ทูตทางวัฒนธรรมเพื่อจะเป็นตัวแทนในการเผยแพรํภาษาและ
วัฒนธรรมเกาหลี
“Ooole_P: ^ สวัสดีคํะคุณพี่แป๋ง วันนี้พาไปเที่ยวปูซานกันคํะ แฟนญี่ปุ่นไปเที่ยวเมืองปูซาน
บ๎านเกิดแฮจินมาคํะ แล๎วก็มีรูปร๎านอาหารร๎านนี้มาฝาก ...
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cr:baidu/phj
แฟนญี่ปุ่นจะไปหาร๎านข๎าวขาหมูที่เราเคยดูในแฟมิลี่มีอยูํตอนหนึ่งที่แจซอกบอกวําแฮจินเป็น
ลูกชายร๎านข๎าวขาหมู แล๎วแฟนญี่ปุ่นก็ได๎ไปเจอร๎านนี้คํะ ซึ่งมีรูปแบบการตกแตํงร๎านคล๎าย ๆ
กันเลยคํะ แตํนําจะคนละชื่อ และนําจะเป็นของญาติ ๆ แฮจินคํะ เพราะวํามีไมํกั้มดั้มอยูํใน
ร๎าน 555 ( อันนี้คิดเอง )”

Ooole_P #8331 Posted 23 December 2010 - 02:48 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=37624&st=8325
ความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ Ooole_P ในความคิดเห็นที่ 8331 แสดงให๎วํา นอกจากการ
ติดตามผลงานของ “แฮจิน” ในฐานะเป็นนักแสดงที่ตนเองชื่นชอบแล๎ว สมาชิกชื่อ Ooole_P ยังมี
การติดตามในเรื่องธุรกิจสํวนตัวของนักแสดงที่ตนชื่นชอบด๎วย โดยสมาชิกชื่อ Ooole_P ได๎นําภาพ
กิจการร๎านอาหารซึ่งเป็นธุรกิจ สํวนตัวของนักแสดง ผู๎นี้มาแสดงให๎กับสมาชิกคนอื่นๆ ทั้งนี้รูปภาพ
ที่นํามาแสดงนั้นได๎นํามาจากแฟนคลับชาวญี่ปุ่นที่ได๎ไปเมือง “ปูซาน” ซึ่งเป็นบ๎านเกิดของนักแสดง
ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวํา นอกจากนักแสดงคน นี้จะมีชื่อเสียงในประเทศไทยแล๎ว ยังมีชื่อเสียงไปยัง
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ประเทศญี่ปุ่นด๎วย แสดงให๎เห็นถึงความสําเร็จของรัฐบาลเกาหลีใน สํงเสริมให๎นักแสด งกลายเป็น
ทูตเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญในการชํวยเผยแพรํภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
ทั้งนี้ เมื่อผู๎วิจัยติดตามความคิดเห็นตํอๆ ไปพบวําเมื่อสมาชิกคนอื่นได๎เห็นรูปภาพ
ร๎านอาหารของ “แฮจิน ” แล๎วนั้น มีความต๎องการรับประทานอาหารในรูปภาพและต๎องการให๎
นักแสดงเกาหลีคนนี้มาเปิดสาขาของร๎านอาหารที่ประเทศไทย
“Rose_Of_Sharon: อรุณสวัสดิ์เช๎าวัน Merry Christmas Eve คํะทุกคน อาหารในหม๎อรูป
สุดท๎าย ไอ๎เจ๎าวง ๆ นั้น คล๎าย ๆ ปลาหมึกหลอดเลยอํะ นํากินมาก ที่จริงนํากินทุกอยํางเลย แฮ
จินนําจะมาเปิดสาขาในเมืองไทยบ๎าง จะได๎ตามไปอุดหนุน‛

Rose_Of_Sharon #8332 Posted 24 December 2010 - 08:01 AM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=37624&st=8325
ความคิดเห็นของ Rose_Of_Sharon ในความคิดเห็นที่ 8332 สะท๎อนให๎เห็นถึงอิทธิพล
ของ “แฮจิน” หรือนักแสดงชาวเกาหลีซึ่งสํงผลตํอพฤติกรรมและทัศนคติในด๎าน บวก แสดงให๎เห็น
ถึงความคลั่งไคล๎ที่มีตํอนักแสดงคนนี้ซึ่งจะนําไปสูํการสนับสนุนผลงานอื่นๆ ตํอไป
sirinee: Merry Christmas คํะ แฟนๆของแฮจิน Wish everyone have a nice wonderful days.
คืนนี้ น๎องสะใภ๎จะไปโซล ก็เลยฝากซื้อถุงเท๎าแฮจิน กับที่มาร๑คหน๎า ถุงเท๎าเอาไว๎ติดหน๎าโต๏ะ
ทํางาน ที่มาร๑คหน๎าเอาไว๎โปะให๎หน๎าใส (อายุไมํสําคัญขอให๎หน๎าเด็กไว๎กํอน ) ฝากซื้อได๎แคํ
นี้แหละจะได๎ไมํเป็นภาระสําหรับเขามากนัก แล๎วก็แอบฝากใจไปให๎แฮจินด๎วย ขอให๎ใช๎เวลา
วันหยุดให๎สนุก แล๎วก็เริ่มปีใหมํด๎วยความสดใส

sirinee #8333 Posted 24 December 2010 - 11:11 AM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=37624&st=8325
ความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ sirinee ในความคิดเห็นที่ 8333 แสดงให๎เห็นถึงความคลั่ง
ไคล๎ที่มี ตํอนักแสดงชาวเกาหลีชื่อ “แฮจิน” อยํางเดํนชัด ซึ่งสมาชิกชื่อ sirinee ได๎ฝากน๎องสะใภ๎ ซื้อ
สินค๎าเกาหลีที่มีแรงจูงใจมาจากนักแสดงที่ตนเองชื่นชอบ ความคิดเห็นนี้ สะท๎อนให๎เห็นถึงทัศนคติ
ในด๎านบวกที่มีตํอนักแสดงชาวเกาหลีคนนี้ ทั้งนี้การแสดงความคิดเห็น ในบรรทัด ที่วํา “…แล๎วก็
แอบฝากใจไปให๎แฮจินด๎วย ขอให๎ใช๎เวลาวันหยุดให๎สนุก แล๎วก็เริ่มปีใหมํด๎วยความสดใส” เป็นการ
ตอกย้ําความชื่นชอบที่สมาชิกชื่อ sirinee มีตํอนักแสดง จากความชื่นชอบยังสํงผลให๎เกิดการ
สนับสนุนสินค๎าตํางๆ ของประเทศเกาหลี สิ่งเหลํานี้สะท๎อนให๎เห็นถึงความสําเร็จของรัฐบาลเกาหลี
ที่เสริมสร๎างให๎นักร๎อง นักแสดง กลายเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่แข็งแกรํงและกลายเป็ นสํวนหนึ่ง
ของอิทธิพลที่ทําให๎ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีแพรํกระจาย
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“vava vanida: สนุกมาก ๆ ปกติไมํคํอยชอบยูชอนเทําไหรํ วําไมํเห็นหลํอเลย แตํพอมาเลํน
เรื่องนี้ โอ๎แมํเจ๎า นํารักมาก ๆ เลํนเกํง มีเสนํห๑ ไมํนําเชื่อ เราจะดูแตํในรูปไมํได๎แล๎ว ทําไม
พระเอกเกาหลีถึงมีเสนํหเยี่ยงนี้ แล๎วเรื่องนี้ฮามาก ๆ ชอบมาก เลยดูไปแล๎ว 2 ตอน หลงยูชอน
ไปเรียบร๎อยแล๎วคํะ”

vava vanida #767 Posted 25 March 2012 - 09:40 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=71850&st=765
ความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ vava vanida ในความคิดเห็นที่ 767 แสดงให๎เห็นถึงทัศนคติ
และความชื่นชอบที่มีตํอนักร๎องและนักแสดงเกาหลีชื่อ “ยูชอน” ซึ่งเป็นนักแสดงนําชายของละคร
โทรทัศน๑ เรื่อง Rooftop Prince โดยสมาชิกชื่อ vava vanida มีทัศนคติในด๎านลบกับนักร๎องและ
นักแสดงคนนี้มากํอน แตํเมื่อได๎ลองติดตามผลงานจาก
ละครโทรทัศน๑ เรื่ องนี้จึงมีทัศนคติที่
เปลี่ยนไป เกิดควา มรู๎สึกชื่นชอบและชื่นชมในตัวของ ยูชอนซึ่งจะเห็นได๎อยํางชัดเจนจากประโยค
ที่วํา “…เราจะดูแตํในรูปไมํได๎แล๎ว …” ทั้งนี้สะท๎อนให๎เห็นถึงความตั้งใจที่จะติดตามผลงานของ ยู
ชอนตํอไปในอนาคต นอกจากนี้ สมาชิกชื่อ vava vanida ยัง มีการชื่นชมนักแสดงชายของเกาหลี
อื่นๆ แสดงให๎เห็นถึงทัศนคติในด๎านบวกที่มีตํอวัฒนธรรมเกาหลี
3.2 พฤติกรรมและความรู้สึกที่มีต่อสื่อบันเทิงของเกาหลี
ผู๎วิจัยได๎ให๎คําจํากัดความของคําวํา “พฤติกรรมและความรู๎สึกที่มีตํอสื่อบันเทิงของ
เกาหลี” หมายถึง ความชื่นชอบในภาพยนตร๑ ละคร เพลง ศิลปะ ดนตรี และแอนนิเมชั่นที่ปรากฏอยูํ
ในห๎องพูดคุยเรื่องละครเกาหลีซึ่งทําให๎เกิดการคลั่ งไคล๎ ดาวน๑โหลดและเก็บสะสมสินค๎านั้นๆ ซึ่ง
เมื่อมีสินค๎าทางวัฒนธรรมใหมํๆ ออกมา กลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอมก็จะยังคง
ติดตามอยํางตํอเนื่องในฐานะกลุํมแฟนคลับ
“nuenong: เข๎ามาดูเรื่องนี้เพราะพี่ที่นับถือกันบอก พอดูแล๎วก็สนุกดี พล๏อตเรื่องเป็นแนวที่
ชอบเหมือนกัน ฮาจีวอน ดูทะมัดทะแมงดี แถม มีศิลปิน Lee Philip เลํนด๎วย เป็น คังดงนิม ที่
ดูทําทางจะเอาจริงเอาจังมาก สํวนพระเอก ฮยอนบิน เรื่องนี้คงไมํเครียดแล๎ว นําจะฮาๆ ดี ต๎อง
ติดตาม หนุกดี อิ๊ อิ๊ ขอแปะรูปให๎กับดาราประกอบจําเป็นหนํอย เพราะหนึ่งนั้นมีกลุํมคนไทย
ที่ไปดู คอนเสริท St.Giant รํวมอยูํในเฟรมด๎วย เป็นดาราประกอบที่ไมํได๎คําตัว แถมต๎องจาย
ตังค๑อีกตังหาก 55
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nuenong #244 Posted 13 November 2010 - 10:59 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=62831&st=240
ความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ nuenong ในความคิดเห็นที่ 244 แสดงให๎เห็นวํา สมาชิกชื่อ
nuenong ติดตามละครโทรทัศน๑ เกาหลี เรื่อง Secret Garden จากการแนะนําของพี่ที่นับถือซึ่งมีก าร
เปิดรับและติ ดตามวัฒนธรรมเกาห ลีอยูํกํอนซึ่ง สะท๎อนให๎เห็นถึงประสิทธิภาพของสื่อระหวําง
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บุคคลที่มีสํวนในความนิยม และแพรํการะจาย ของวัฒนธรรมเกาหลี นอกจา กนี้ ผู๎วิจัยพบวํา การ
แสดงความคิดเห็นในประโยคที่วํา “…ขอแปะรูปให๎กับดาราประกอบจําเป็นหนํอย เพราะหนึ่งนั้นมี
กลุํมคนไทย ที่ไปดู คอนเสริท St.Giant รํวมอยูํในเฟรมด๎วย เป็นดาราประกอบที่ไมํได๎คําตัว แถม
ต๎องจายตังค๑อีกตังหาก 55” สะท๎อนให๎เห็นวํากลุํมคนไทยที่ได๎ไปดูคอนเสิร๑ต St.Giant นั้นมีทัศนคติ
และความชื่นชอบตํอนักร๎องและนักแสดงและได๎รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเกาหลีอยํางชัดเจน โดย
กลุํมคนไทยที่สมาชิกชื่อ nuenong กลําวถึง ได๎เข๎าไปดูคอนเสิร๑ตของ St.Giant ซึ่งเป็นวงนักร๎องชาย
ที่สมมติขึ้นมา เป็นสํวนประกอบหนึ่งในละครโทรทัศน๑ เกาหลี เรื่องนี้ โดยยอมเสียคําใช๎จํายเพื่อเข๎า
ไปเป็นตัวประกอบให๎กับละครโทรทัศน๑ พฤติกรรมดังกลําวสะท๎อนให๎เห็นถึงควา มคลั่งไคล๎ที่มีตํอ
วัฒนธรรมเกาหลีโดย “การอยากเข๎าไปเป็นสํวนหนึ่งใน วัฒนธรรม” สะท๎อนให๎เห็นถึงทัศนคติใน
ด๎านบวกรวมทั้งความสําเร็จในการเผยแพรํวัฒนธรรมของรัฐบาลเกาหลีซึ่งเป็นสาเหตุของความคลั่ง
ไคล๎ที่มีตํออุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลี
3.3 พฤติกรรมและความรู้สึกที่มีต่อภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
ผู๎วิจัยได๎ให๎คําจํากัดความของคําวํา “พฤติกรรมและความรู๎สึกที่มีตํอภาษา และวัฒนธรรม
เกาหลี ” หมายถึง พฤติกรรม การใช๎ภาษาเกาหลี และการแสดงความคิดเห็นด๎านวัฒนธรรมเกาหลี
ของกลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอมที่ปรากฏอยูํในห๎องพูดคุยเรื่องละ ครเกาหลี ทั้งนี้
การแสดงความคิดเห็นในด๎านดังกลําว สามารถสะท๎อนให๎เห็นถึงความตระหนักรู๎ทางวัฒนธรรม
ของกลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอมและทัศนคติที่มีตํอภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีได๎
“asaor: ดูแบบไมํมีซับไป 2 ตอนทําทางจะสนุกมากๆๆ คํะ ทั้งๆๆที่ภาษาเกาหลีทั้ งเรื่องฟัง
ออกแตํคําวํา โอป้า... ก๏ากกกก อยากดูซับไทย...กระซิกๆๆๆ”

asaor #261 Posted 15 November 2010 - 12:16 AM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=62831&st=255
ความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ asaor ในความคิดเห็นที่ 261 แสดงให๎เห็นถึงการติดตาม
ละครโทรทัศน๑เกาหลี ทั้งที่ไมํมีคําบรรยายไทย โดยสมาชิกชื่อ asaor สามารถเข๎าใจภาษาเกาหลีได๎
เฉพาะคําวํา “โอป้า” หรือคําวํา “พี่ชาย” ในความหมายภาษาไทย เทํานั้น ผู๎วิจัยพบวํา พฤติกรรมการ
ติดตามละครโทรทัศน๑เกาหลีของสมาชิกคนนี้สะท๎อนให๎เห็นถึงความชื่นชอบที่มีตํอละครโทรทัศน๑
เกาหลี ถึงแม๎จะไมํสามารถเข๎าใจในเนื้อหาได๎ทั้งหมด แตํก็ยังคงติดตามและรับชมอยํางตํอเนื่อง
“jielun_aini: …@น๎องเท เรียกน๎องละกันนะคํะ ออยเกิดปี81 พี่สุดละมั้ง 555+ อ๎อ รู๎ภาษากิมจิ
นี่เอง ถึงวําแปลได๎รสชาติมากๆ ออยก็ได๎แตํภาษาอังกฤษ กับจีนนิดหนํอย นอกนัก็ใ้นบ๎กินคํะ
ไมํรู๎เรื่อง ภาษาเกาหลีก็รู๎เรื่องบ๎างเพราะทําซับมาก็เยอะ อยากเรียนบ๎างแตํหาเวลาไมํได๎…”
เลย

jielun_aini #735 Posted 15 August 2010 - 10:13 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=59573&st=720
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ความคิดเห็นบางสํวนของสมาชิกชื่อ jielun_aini ในความคิดเห็นที่ 735 สะท๎อนให๎เห็น
ถึงการเรียนรู๎ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีซึ่งมาจากการเป็นผู๎ทําคําบรรยาย ภาษาไทยลงในละคร
โทรทัศน๑เกาหลีด๎วยตนเอง ทั้งนี้จากการแสดงความคิดเห็นของ สมาชิกชื่อ jielun_aini ยังแสดงให๎
เห็นถึงการอยากเรียนรู๎ภาษาเกาหลีเพิ่มเติมอยํางจริงจังสะท๎อนให๎เห็นถึงทัศนคติที่ดีที่มีตํอภาษาและ
วัฒนธรรมเกาหลี ซึ่งการเรียนรู๎ภาษาเกาหลีนั้นผลที่ได๎จะไมํใชํการเรียนรู๎ในด๎านภาษาอยํางเดียวแตํ
จะเป็นการเรียนรู๎วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีไปอยํางไมํรู๎ตัว เนื่องจากภาษาเป็นสํวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมซึ่ง เป็นไปตาม นโยบายของรั ฐบาลเกาหลีที่ต๎องการให๎ ภาษาและ วัฒนธรรม เกาหลี
แพรํกระจายทั่วโลก
“Rose_Of_Sharon:

ดูฉากนี้ผําน ๆ แล๎วก็เศร๎าเหมือนกัน แอบน้ําตาคลอ มีซุค ทํางานลํวงเวลาในโรงงาน
เครื่องสําอางที่ถูกไฟไหม๎ เธอติดอยูํในนั้ น สูดรับควันพิษมากเกินไป และตายที่ ร .พ. ใน
เวลาตํอมา ((อากู๐แปลนะ)) – สงสัยเป็นใบ๎เลยขอความชํวยเหลือไมํได๎เนอะ บองกยู กับ อูริ
เอาเถ๎ากระดูกของ มีซุค มาโปรย และพูดกับท๎องฟ้าเพื่อเป็นการอําลา มีซุค โดยใช๎ภาษา
มือ ไมํรู๎แปลวําอะไรเหมือนกัน, คาชี่ อิสซึลเกะโย เราจะไปด๎วยกัน จะอยูํด๎วยกัน ประมาณ
นี้มั้ง ความรู๎ภาษาเกาหลีอันน๎อยนิด”

Rose_Of_Sharon #69 Posted 12 April 2011 - 09:21 AM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=67512&st=60
ความคิดเห็นของ Rose_Of_Sharon ในความคิดเห็นที่ 69 จากประโยคที่วํา “…ดูฉากนี้
ผําน ๆ แล๎วก็เศร๎าเหมือนกัน แอบน้ําตาคลอ…” สะท๎อนให๎เห็นถึงอารมณ๑รํวมที่มีตํอละครโทรทัศน๑
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เกาหลีเรื่อง Can You Hear My Heart โดยมีความรู๎สึกเศร๎าเมื่อได๎รับชม ละครโทรทัศน๑เรื่องนี้ ทั้งนี้
จะเห็นได๎วํา ความเข๎าใจในละครโทรทัศน๑เกาหลี ของสมาชิกชื่อ Rose_Of_Sharon สํวนหนึ่งมาจาก
การที่สมาชิกคนนี้ ใช๎ “อากู๐แปล” ซึ่ง หมายถึงโปรแกรมชํวยแปล (translate) ของเว็บไซต๑กูเกิ้ล
ดอทคอม (WWW.GOOGLE.CO.TH) เข๎ามาชํวยในการเพิ่มความเข๎าใจมากขึ้น ทั้งนี้ผู๎วิจัยพบวํา
สมาชิกชื่อ Rose_Of_Sharon มีการใช๎ภาษาเกาหลีในการแสดงความคิดเห็น อยูํบ๎างจากประโยคที่วํา
“...คาชี่ อิสซึลเกะโย เร าจะไปด๎วยกัน จะอยูํด๎วยกัน ประมาณนี้มั้ง ความรู๎ภาษาเกาหลีอันน๎อยนิด ”
สะท๎อนให๎เห็นถึง ความรู๎ความเข๎าใจในภาษาเกาหลีซึ่งเกิดจาก การติดตามละครโ ทรทัศน๑เกาหลี
อยํางตํอเนื่องซึ่งถือได๎วําเป็นชํองทางหนึ่งที่ทําให๎สมาชิกภายในเว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอม
เกิดการ “เรียนรู๎ภาษาเกาหลี” และ “ซึมซับวัฒนธรรมเกาหลี” อยํางไมํรู๎ตัว
“Ooole_P:

แฮจินชวนให๎เป็นกําลังใจกับทีมชาติเกาหลีใต๎คํะ ^^ วันนี้ฟุตบอลโลก เกาหลีใต๎ลงสนาม
ครั้งแรก เป็นกําลังใจให๎กับทีมจากเอเชียด๎วยกันนะครับ ...”

Ooole_P #655 Posted 12 June 2010 - 03:19 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=59595&st=645
“Ooole_P: สวัสดีคํะคุณพี่เป๋ง ... สําหรับชุดเชียร๑ เทํห๑ใชํมั้ยคํะ 555 คนเกาหลีใต๎ และเชือวํา
คนจากประเทศเอเชียเป็นกําลังใจให๎ทีมชาติเกาหลีใต๎กันเยอะนะคํะ นัดแรกเปิดสนามได๎มี
มาก ๆ เกาหลี เลํนได๎ดีกวําที่คิดไว๎เยอะเลยคํะ แล๎วลูกที่สองที่พี่ปาร๑คยิงเข๎าไป สุดยอดดดด
แหะ ๆ คุณพี่แป่งได๎ชม และเชียร๑ฟุตบอลโลกมั้ยคํะ แล๎วเชียร๑ทีมไหนเป็นพิเศษหรือเปลําคํะ
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สําหรับน๎องโอ หลายใจคํะ เชียร๑หลายทีม แตํเชียร๑ทีมจากเอเชียมากที่สุด เมือคืนญี่ปุ่นก็ชนะ
เย๎ ๆๆๆๆ สําหรับร๎านอาหารของคุณแมํแฮจิน ไว๎มีโอกาสคุณพี่แป๋งได๎ไปเกาหลีอยําลืมแวะ
ไปทานนะคํะ แล๎วกลับมาเลําบรรยากาศจริง ๆ ให๎ฟังบ๎างนะคํะ วําลูกชายเจ๎าของร๎านตัวจริง
ๆ จะนํารักขนาดไหน สวัสดีตอนเช๎า ๆ วันอังคารนะคํะ ^^”

Ooole_P #657 Posted 15 June 2010 - 06:10 AM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=59595&st=645
ความคิดเห็นของสมาชิกชื่อ Ooole_P ในความคิดเห็นที่ 655 และ 657 สะท๎อนให๎เห็นถึง
การซึมซับวัฒนธรรมจากเกาหลีซึ่งมาจากพื้นฐานความชื่นชอบที่มีตํอดาราและนักแสดงเกาหลี ที่ชื่อ
“แฮจิน ” ทั้งนี้จากความชื่ นชอบเพียงปัจเจกบุคคล สํงผลให๎เกิดความชื่นชอบและสาระความเป็น
เกาหลีในด๎านอื่นๆ พิจารณาได๎จาก ความคลั่งไคล๎ในความเป็นชาติเกาหลีโดยดูได๎จากการรํวมเชียร๑
การแขํงขันฟุตบอลโลก สะท๎อนให๎เห็น วําสมาชิกชื่อ Ooole_P มีทัศนคติด๎านบวกตํอ วัฒนธรรม
เกาหลี รวมถึงได๎รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเกาหลีอยํางเห็นได๎ชัด
นอกจากการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกภายในเว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอมที่
สะท๎อนให๎เห็นถึงทัศนคติและพฤติกรรมที่มีตํอภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีแล๎วนั้น ผู๎วิจัยพบวํา
ลักษณะการเลือกใช๎ชื่อประจําตัว หรือ username ภายในเว็บไซต๑ของสมาชิก แตํละคนยังสะท๎อนให๎
เห็นถึงทัศนคติที่มีตํอภาษาและวัฒนธรรมของเกาหลีได๎เชํนกัน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการใช๎ข๎อความ
แสดงตัวตนหรือคําจํากัดความสั้นๆ ภายใต๎รูปอวาตาร๑ด๎วย

80

ภาพประกอบที่ 2

Rossapan_Roseberry #269 Posted 15 November 2010 - 10:14 AM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=62831&st=255
ภาพอวาตาร๑ของสมาชิกชื่อ Rossapan_Roseberry แสดงให๎เห็นถึงความชื่นชอบที่มีตํอ
ศิลปินนักร๎องเกาหลีชื่อ “ชองยุนโฮ” สมาชิกคนหนึ่งของวงดงบังชินกิซึ่งเป็นวงนักร๎องชายของ
เกาหลีที่มีชื่อเสียงอยํา งมากในเอเชียรวมทั้งในอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้สมาชิกชื่อ
Rossapan_Roseberry ได๎ใช๎ข๎อความแทนตัวเองวํา “สะใภ๎กวางจูแอนด๑นูนํานุ๎งแอล ” ซึ่ง “สะใภ๎
กวางจู ” แทนการสมมติความเป็นภรรยาของ “ชองยุนโฮ” ซึ่งมีบ๎านเกิดอยูํที่เมืองกวางจู ประเทศ
เกาหลี สํวนคําวํา “นูนาํ นุ๎งแอล” ในที่นี้หมายถึง ความเป็นพี่สาว หรือในภาษาเกาหลีเรียกวํา “นูนํา”
ของ “แอล” หนึ่งในสมาชิกของวง infinite ซึ่งเป็นวงนักร๎องชายของประเทศเกาหลี ทั้งนี้ จากการ
พิจารณาข๎อความอื่นๆ ภายใต๎ อวาตาร๑พบวํา เป็นข๎อความที่ระบุถึงความชื่นชอบนักร๎องเกาหลี
ทั้งหมด สะท๎อนให๎เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมเกาหลีที่มีตํอสมาชิกคนนี้อยํางชัดเจน
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ภาพประกอบที่ 3
ssh_calla #1 Posted 22 April 2010 - 03:11 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=61682
ภาพอวาตาร๑ของสมาชิกชื่อ ssh_calla แสดงให๎เห็นถึงความชื่นชอบที่มีตํอนักแสดงและ
ละครโทรทัศน๑เกาหลี เชํนกัน โดยสมาชิกชื่อ ssh_calla เลือกใช๎ภาพของนักแสดงเกาหลีชื่อ “ซอง
ซึงฮอน” และใช๎ข๎อความในหัวข๎อ Location วํา “East of Eden” ซึ่งเป็นละครโทรทัศน๑เรื่องหนึ่งของ
ประเทศเกาหลี โดยมี ซองซึงฮอนเป็นนักแสดงนํา ทั้งนี้ จากการพิจารณาข๎อความอื่นๆ ภายใต๎อวา
ตาร๑พบวํา ระบุความสนใจเป็น “K-Series & K-POP” สะท๎อนให๎เห็นถึงความคลั่งไ คล๎ที่มีตํอละคร
โทรทัศน๑และทูตเชิง วัฒนธรรมของเกาหลีอยํางเดํนชัด ซึ่ง เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
เกาหลี ในการผลักดันให๎ละครโทรทัศน๑ กลายเป็นสํวนหนึ่งของอุตสาห กรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งทํา
ให๎เศรษฐกิจของประเทศเติบโต รวมทั้งทําให๎วัฒนธรรมเกาหลีเผยแพรํไปยังทั่วโลก
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ภาพประกอบที่ 4
damidai021 #6899 Posted 01 March 2012 - 08:38 PM
http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=64384&st=6885
ข๎อความเหนือ ภาพอวาตาร๑ของสมาชิกชื่อ damidai021 ในความคิดเห็นที่ 6899 คําวํา
“[ KIM SOOHYUN THAIFAN ] รัก คิม ซู เกรียน ” แสดงให๎เห็นถึงความ คลั่งไคล๎ ที่มีตํอนักแสดง
ชายของประเทศเกาหลี ชื่อ “คิมซูฮยอน” และประกาศตัวเป็นแฟนคลับของนักแสดงเกาหลีคนนี้
อยํางชัดเจนสะท๎อนให๎เห็นถึงความคลั่งไคล๎ที่มีตํอนักแสดงคนนี้ ทั้งนี้สมาชิกชื่อ damidai021 ได๎ใช๎
ข๎อความในหัวข๎อ Location วํา “김수현❤이기광 ❤B1A4” ซึ่ง เป็นชื่อของนักแสดง
เกาหลีได๎แกํ คิมซูฮยอนและนักร๎องชายของเกาหลีได๎แกํ ลีกีกวังจากวง BEAST ในสํวนของ B1A4
ก็เป็นชื่อวงนักร๎องชายของประเทศเกาหลีเชํนกัน ทั้งนี้ความคลั่งไคล๎ที่สมาชิกชื่อ damidai021 มีตํอ
ดารานักแสดงและนักร๎องของเกาหลีนั้นสะท๎อนให๎เห็นถึงการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเกาหลี
ที่สร๎างความแข็งแกรํงให๎กับทูตเชิงวัฒนธรรมและ ผลักดัน ให๎เป็นบุคคลสําคัญในการชํวยเผยแพรํ
ให๎ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเป็นที่นิยมไปทั่วโลก
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จากการวิเคราะห๑อิทธิพลภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในหมูํผู๎ใช๎เว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑
ทูดอทคอม ผู๎วิจัย พบวํา ผู๎ที่เข๎ามาเป็นสมาชิกในเว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑ทูดอทคอมนั้นตํางมีความ
ชื่นชอบในภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเป็นพื้นฐาน การที่บุคคลหนึ่งๆ เลือกเข๎า มาเป็นสมาชิก นั้นก็
เพื่อติดตามและค๎นหาข๎อมูลในด๎านวัฒนธรรมเกาหลี ในงานวิจัย นี้พบวําวัฒนธรรมเกาหลีที่ ได๎รับ
ความนิยมและมีอิทธิพลอยูํในขณะนี้ได๎เข๎ามาโดย ผํานชํองทางของสื่อ ในหลายรูปแบบและ มีการ
สอดแทรกเนื้อหาสาระความเป็นเกาหลีเอาไว๎อยํางแนบเนียน เมื่อกลุํมผู๎ใช๎เ ว็บไซต๑ป็อบคอร๑นฟอร๑
ทูดอทคอมติดตามและเปิดรับสารก็จะทําให๎เกิดการซึมซับและเกิดทัศนคติที่
ดีตํอภาษาและ
วัฒนธรรม ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเกาหลีที่ต๎องการสํงเสริมให๎วัฒนธรรมของประเทศ
กลายเป็นอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่มีความแข็งแกรํงและแพรํกระจายไปทั่วโลก เพื่อชํวยพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีให๎มีความเจริญเติบโตก๎าวหน๎า

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาเรื่อง “อิทธิพล ของภา ษาและวัฒนธรรมเกาหลีใน หมู่ผู้ใช้เว็บไซต์ ป็อบ
คอร์นฟอร์ทูดอทคอม” ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงลักษณะการเข้ามาของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่มีผลต่อ
หมู่ผใู้ ช้เว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอมเพื่อวิเคราะห์ทัศนคติ รวมทั้งศึกษาอิทธิพลของภาษาและ
วัฒนธรรมเกาหลีอันมีผลต่อควา มตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม เกาหลีในหมู่ ผู้ใช้เว็บไซต์ป็ อบคอร์น
ฟอร์ทูดอทคอม โดยเลือกเก็บข้อมูลจากบอร์ดข้อมูล “ชุมชน Pop2” ในหัวข้อใหญ่ STAR GROUP
ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลจากหัวข้อย่อย “พูดคุยเรื่องละครเกาหลี (K-Series)” ที่มีการโต้ตอบล่าสุด ในแต่
ละหัวข้อย่อย จานวน 100 กระทู้ (เก็บข้อมูล ล่าสุด ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2555) แล้ว นามาแบ่ง
ออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์
จากการวิเคราะห์ลักษณะการโต้ตอบและการพูดคุยในหมู่ผู้ใช้เว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทู
ดอทคอม ห้องละครเกาหลี (K-Series) จานวน 100 กระทู้ พบว่าวัฒนธรรมเกาหลีที่ปรากฏอยู่ในแต่
ละกระทู้เป็นรูปแบบของวัฒนธรรมประชานิยม เกาหลี ซึ่งถูก ผลิตซ้า เผยแพร่ และ ถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการของอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมโดยมีสื่อเป็นตัวการสาคัญที่ทาให้เกิดกระแสนิยมและ
การแพร่กระจาย ของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ทั้งนี้ ประเภทของสื่อที่ ผู้วิจัย พบจากการโต้ตอบ
การสนทนา การให้ข่าว สารและข้อมูลต่างๆ ในหมู่ ผู้ใช้เว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอม นั้น
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ สื่อระหว่างบุคค ลและสื่อมวลชน โดยสื่อระหว่างบุคคลนั้น
เกิดจากการที่สมาชิกให้ข้อมูลกันเองระหว่างสมาชิกด้วยกัน มีการบอกเล่าจากประสบการณ์หรือ
ข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่เพื่อเป็นช่องทางให้กับสมาชิกคนอื่นในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ต่อไปได้
อย่างทันท่วงที ทั้งนี้การให้ข้อมูลข่าวสารภ ายในกระทู้นั้น เริ่มจากการที่สมาชิกให้ความสนใจใน
ละครโทรทัศน์เกาหลีเรื่องหนึ่งๆ และสร้างกระทู้ขึ้นมาเพื่อต้องการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร
และ
อัพเดทความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นโดยจะมีสมาชิกคนอื่นๆ มาช่วยให้ข้อมูลและพูดคุย แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ระหว่างกัน สื่ออีกประเ ภทหนึ่ง ที่ ผู้วิจัยพบ ในหมู่ สมาชิกผู้ใช้เว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทู
ดอทคอมคือสื่อมวลชน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประการคือ สื่อที่รับได้ด้วยการมองเห็นหรือ
สื่อทัศน์ สื่อที่รับได้ด้วยการฟังหรือสื่อโสต สื่อ ที่รับได้จากการฟังและการมองเห็น หรือสื่อโสต
ทัศน์ และสื่อ อินเตอร์เน็ต ทั้งนี้สื่อมวลชนเป็ นสื่อที่มีอิทธิพลอย่างมากในหมู่ ผู้ใช้เว็บไซต์ป็อบ
คอร์นฟอร์ทูดอทคอมโดยสมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประเทศเกาหลีได้ด้วยการติดตาม
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จากช่องทางต่างๆ ภายใต้การเผยแพร่ของสื่อมวลชนเหล่านี้ ซึ่ง สมาชิกได้หาข้อมูล จากสื่อของ
ประเทศเกาหลีและสื่อข องประเทศอื่น ๆ เช่น สื่อของประเทศจีน สื่อของประเทศญี่ปุ่น สื่อของ
ประเทศอเมริกา ผ่านช่องทางของสื่อในหลายรูปแบบ ทั้งนี้ ประเภทของสื่อที่ หมู่ ผู้ใช้เว็บไซต์ป็อบ
คอร์นฟอร์ทูดอทคอม ใช้ติดตาม เผยแพร่ หรือเป็นช่องทางหลักในกา รติดตามข่าวสารข้อมูลนั้น
สะท้อนให้เห็นถึงการส่ง เสริมและสนับสนุนใน ด้านอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ของรัฐบาลเกาหลี
และความสาเร็จของ KOCCA ตามที่ กุลวดี เจริญศรี ; กุลยา เรือนทองดี และบันเทิง เพียรค้า (2549)
ได้ให้ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและ พันธกิจ ของ KOCCA ไว้ ในด้านการ พัฒนาประเทศเกาหลีไปสู่
ความก้ าวหน้าด้านอุตสาหกรรมทาง วัฒนธรรม และเป็น 1 ใน 5 ประเทศของโลกที่ส่งออก
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
ผู้วิจัยพบว่าในแต่ละช่องทางของสื่อที่หมู่ผู้ใช้เว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอมกล่าวถึง
และติดตามนั้นมีเนื้อหาสาระความเป็นเกาหลี สอดแทรกอยู่อย่างแนบเนียนซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่
รัฐบาลเกาหลี กาหนดขึ้น ส่งผลให้เกิดการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ผู้ติดตามละครเกิดความ ต้องการ
บริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมเกาหลี ต้องการไปท่องเที่ยวและเรียนรู้ในวัฒนธรรมเกาหลี และมีความ
หลงใหลในประเทศเกาหลีจากการซึมซับ วัฒนธรรมผ่านการดูละครโทรทัศน์เกาหลี ทั้งนี้ ลักษณะ
เนื้อหาสาระความเป็นเกาหลีที่ผู้วิจัยพบในหมูผ่ ู้ใช้เว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอมนั้นสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ประการคือ เนื้อหาสาระความเป็นเกาหลีในด้านวัฒนธรรม เนื้อหาสาระความเป็นเกาหลี
ในด้านการท่องเที่ยว และเนื้อหาสาระความเป็นเกาหลีในด้านสินค้าและบริการ ซึ่งถือเป็นการตอกย้า
ภารกิจหลักขององค์กร KOCCA ที่ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมให้เนื้อหาสาระความเป็นเกาห ลี
สอดแทรกลงไปในสื่อบันเทิทง ุกประเภทเมื่อสมาชิกภายในเว็บไซต์ ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอมเปิดรับ
ข้อมูลต่างๆ ก็ทาให้เกิดการซึมซับในเนื้อหาสาระความเป็นเกาหลีที่สอดแทรกอยูในสื
่ ่อนั้นๆ ส่งผลให้
สมาชิกบางคนเกิดความสนใจและสนับสนุนในสินค้าทางวัฒนธรรมนั้นอีกทั้งยังมีการเผยแพร่ข้อมูล
และถ่ายทอดไปยังสมาชิกคนอื่นให้ “คล้อยตาม” และอยากบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมนั้นบ้าง ทั้งนี้
การแสดงออกและพฤติกรรมของหมูผู่ ้ใช้เว็บไซต์ ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอมที่มีต่ออุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีนั้นได้สอดคล้องกับแนวคิดของเกษม เพ็ญภินันท์ (2553) ที่ได้นิยามคาว่า
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไว้ว่าเป็นกระบวนการผลิตอย่างเป็นอุตสาหกรรมของสิ่งต่างๆ ตั้งแต่สินค้าไป
จนถึงความเคยชินในการใช้ชีวิตประจาวัน ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการล่อลวง
มวลชนที่ทาให้เป็นลักษณะทางวัฒนธรรม ซึ่งทาให้เกิดการชวนเชื่อ คล้อยตาม และชื่นชอบใน
วัฒนธรรมเกาหลีของกลุ่มสมาชิกได้
จากการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า อิทธิพลของสื่อและ ความสาเร็จของนโยบาย เกาหลีที่พบ
ภายในเว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอมนั้นได้ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการแสดงออก ของ
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หมู่ผู้ใช้เว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอมโดยจากการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า กระแสนิยมเกาหลี
ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจาก สื่อ มีการ ผลิตซ้าและ ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มคนที่ชื่นชอบใน
วัฒนธรรมเกาหลี นักร้อง และนักแสดงเกาหลี ในฐานะ ทูตเชิงวัฒนธรรม ให้ เป็นที่รู้จักมากขึ้น
ส่งผลให้เกิด ทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรมเกาหลีใน หมู่ สมาชิกภายในเว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทู
ดอทคอมโดยลักษณะการโต้ตอบแสดงให้เห็นถึงทัศนคติและลักษณะความคลั่งไคล้ ของสมาชิกที่มี
ต่อภาษาและวัฒนธรรม ซึ่ง สามารถ แบ่ง พฤติกรรม ออกได้เป็น 3 ประการคือ พฤ ติกรรมและ
ความรู้สึกที่มีต่อดารา นักแสดง ศิลปิน และนักร้อง เกาหลี ในฐานะทูตทางวัฒนธรรม พฤติกรรม
และความรู้สึกที่มีต่อสื่อบันเทิงของเกาหลี และพฤติกรรมและความรู้สึกที่มีต่อภาษาและวัฒนธรรม
เกาหลี โดยจากการวิเคราะห์ พฤติกรรมต่างๆ สะท้อน ให้เห็นว่าหมู่ ผู้ใช้ เว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทู
ดอทคอมมีทัศนคติในด้านบวกต่อภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี รวมทั้งมีความตระหนักรู้ใน
วัฒนธรรมอยู่ในขั้นพื้นฐานโดยสามารถเข้ าใจและใช้ภาษาเกาหลีในการสนทนา ได้ บ้าง แต่ทั้งนี้
สาหรับสมาชิกที่มีความตระหนักรู้ใน วัฒนธรรมเกาหลีอยู่ในเกณฑ์ดีพบว่าเป็นผู้ที่ ถ่ายทอดข้อมูล
และให้คาบรรยายไทยลงในละครโทรทัศ น์เกาหลี ทาให้สมาชิกเกิดความเข้าใจและติดตามข้อมูล
ข่าวสารและเนื้อหาสาระความเป็นเกาหลีต่างๆ ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น นับได้ว่าเป็นส่วนสาคัญส่วน
หนึ่งที่ทาให้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี เกิดความแพร่หลาย และเป็นที่รู้จัก อีกทั้ งได้รับความ นิยม
มากขึ้นภายในหมู่ผใู้ ช้เว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอมได้เช่นกัน
จะเห็นได้ว่า ประเทศเกาหลี ได้เลือกใช้ “อานาจของสื่อ ” ให้เป็นประโยชน์ใน การ
ส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมทางวัฒนธ รรม โดยได้สอดแทรกเนื้อหาสาระความเป็นเกาหลี ไว้
อย่างแยบยล เมื่อ สมาชิกภาย ในเว็บไซต์ ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอมเปิดรับและบริโภค สินค้าทาง
วั ฒนธรรมเกาหลีซ้าๆ ทาให้เกิด การซึมซับจนเกิดเป็นทัศนคติที่ดีอย่างไม่รู้ตัวโดยได้แสดง
พฤติกรรมในเชิงบวกเหล่านั้นผ่านการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในหน้ากระดานสนทนา สะท้อนให้
เห็นถึง อิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมเกาห ลีในหมู่ผู้ใช้เว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอมอย่าง
ชัดเจน รวมทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึง ความสาเร็จของรัฐบาลเกาหลีในการส่งออกวัฒนธรรม จน
กลายเป็นกระแสนิยมทั้งในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากการศึกษาและวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา อิทธิพลของภา ษาและวัฒนธรรมเกาหลีใน
หมู่ ผู้ใช้ เว็บไซต์ ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอม เท่านั้น ถ้าจะมีการศึกษาครั้งต่อไป จึงควรมีการศึกษา
อิทธิพลนี้ในสื่อบันเทิงด้านอื่นๆ ว่าได้รับอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีหรือไม่ อย่างไร
และเป็นไปในรูปแบบใด
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2. ควรศึกษาและวิเคราะห์เพิ่มเติมผ่านทฤษฎีทางการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อความ
เข้าใจในกระบวนการการส่งออกวัฒนธรรมและรูปแบบวัฒนธรรมเกาหลีที่มากขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเชิงลึกในด้านยุทธศาสตร์และนโยบายการส่งออกวัฒนธรรมที่รัฐบาล
เกาหลีนามาใช้เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี โดยศึกษาควบคู่ไปกับนโยบายด้านวัฒนธรรม
ของประเทศไทยเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษารูปแบบการส่งออกวัฒนธรรมเพื่อนามาประยุกต์ใช้
ในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
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