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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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