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บทคัดยอ 
 

การวิจัยเรื่องบริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีที่ปรากฎในละครซีรีส
เกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ (Full House) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบททางสังคม บริบททาง
วัฒนธรรมเกาหลี และทัศนคติของผูชมในการรับวัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครซีรีสเกาหลีเรื่อง 
สะดุดรักที่พักใจ (Full House) ใชวิธิการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) จํานวน 16 ตอน โดยเนนศึกษาแกนความคิดหลัก (Theme) บริบททาง
สังคม  และบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีในแงมุมตางๆ และการสัมภาษณเชิงลึก  (In-Depth 
Interview) กับผูชมละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ (Full House) จํานวน 10 คน  

ผลการวิจัยพบวาละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ (Full House) จํานวน 16 ตอน
มีการนําเสนอแกนความคิดหลัก (Theme) บริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมแบบ
ผสมผสานระหวางสมัยใหม(ตะวันตก)และดั้งเดิม(เกาหลี)ซ่ึงบริบททางสังคมที่ปรากฎเดนชัดไดแก 
การแบงชนชั้น การอยูกอนการแตงงานของวัยรุนเกาหลี และการอาศัยอยูรวมกันของครอบครัวชาว
เกาหลีใน 2 รุน สวนบริบททางวัฒนธรรมที่ปรากฎเดนชัดที่สุดไดแก อาหาร เครื่องอุปโภค
เครื่องประดับ เครื่องแตงกายโดยมีตัวละครหลักเปนผูสะทอนบริบททางสังคมและบริบททาง
วัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ 

จุดเดนของการบริโภคละครซีรีสเกาหลีของผูชมในประเทศไทยมาจากเนื้อหาของบท
ละครที่มีความใกลเคียงกับวิถีชีวิตวัยรุนไทยโดยเฉพาะลักษณะเดนของตัวละครหลักรวมถึง
บทบาทการแสดงที่สะทอนบริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีเสมือนจริง นอกจากนี้
ยังพบวาเวลาไมไดเปนอุปสรรคในการรับชมแตอยางใดเนื่องจากผูชมสวนใหญรับชมละครซีรีส
จากแผนซีดีเปนหลัก 

 จากผลการวิจัยละครซีรีสเกาหลีถือไดวาเปนสินคาทางวัฒนธรรมที่เปนตัวแทนของ
ประเทศเกาหลีโดยทําหนาที่ในการเผยแพรความเปนเกาหลีในรูปแบบตางๆออกสูสายตาผูชมใน
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ประเทศไทยอยางแทจริง และเพื่อตองการสรางกระแสและกอใหเกิดการยอมรับจึงมีการผลิตและ
นําเขามาในประเทศไทยอยางตอเนื่องสินคาที่มาในรูปแบบของละครซีรีสเกาหลีที่ผูชมในประเทศ
ไทยใหความสนใจอยูในขณะนี้ยังถือไดวาเปนการครอบงําทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่อาจสงผลตอ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนไทย 
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ABSTRACTS 
 

The research on Korean social and cultural contexts as shown on TV drama series 
“Full House” had objectives to study the social and cultural context of Korea as presented in TV 
drama series “Full House”.  The research methods were Qualitative Research using Content 
Analysis on 16 episodes of the series.  The analysis focused on Theme, different angles of social 
context and cultural context of Korea. An In- Depth Interview was also conducted on 10 viewers 
who watched “Full House”. 

The results showed that 16 episodes of the series “Full House” had their themes.  
They had social and cultural contexts which were the combination of modernization (Western) 
and traditional context (Korean). The obvious social context were found on the different classes 
of people in society, the Live-In before marriage of teenage lovers, and the life style of two 
generations of family members living together in one house. The clear cultural contexts found 
were food, consumer products, jewelry, accessories, and fashionable clothes. The main characters 
in this drama series reflected on different formats of social and cultural contexts. 

The outstanding factors that drew viewers to overwhelmingly embrace in Korean 
drama series were the similarity to Thailand’s teenage drama series especially prominent 
character of leading actor and actress which portrayed the real life.  Furthermore, it was found 
that time of viewing was not an obstacle to watch the series as most viewers enjoyed watching it 
on CD. 

The results form this research showed that Korean TV drama series were the cultural 
products that represented Korea in spreading Koreaness to Thai audience in different 
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entertainment formats, and to create the Korean Wave that led to the acceptance of Korean culture 
resulting in the continuity of  filming production and exports of TV series into Thailand.  With 
such great attention received from Thai audience, this could be one of the domination of foreign 
culture that might affect traditional culture of Thai people. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ในอดีตสถาบันหลัก ที่ทําหนาที่ในการถายทอดวัฒนธรรมใหแกคนในชาติ จะประกอบ
ไปดวยสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา แตตอมาเมื่อเทคโนโลยีดานการ
ส่ือสารมวลชนไดรับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ส่ือโทรทัศน ก็ไดกลายมาเปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งที่
ชวยในการถายทอดวัฒนธรรมใหกับคนในชาติ สงผลใหสถาบันอื่นๆ ลดบทบาทหนาที่ดังกลาว
ของตนลงไป 

 
ในปจจุบัน ขณะที่โลกไดกาวเขาสูยุคของการสื่อสารไรพรมแดน (globalization) ยุคที่

ขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆ สามารถสงผานถึงกันและกันไดทั่วโลกนั้น  การถายทอดวัฒนธรรม
ผานสื่อโทรทัศนจึงทําไดงายและสามารถเขาถึงตัวผูชมไดอยางใกลชิด ยิ่งเทคโนโลยีดาน
ส่ือสารมวลชนไดรับการพัฒนามากขึ้นเทาไร ส่ือโทรทัศนก็ยิ่งมีบทบาทสําคัญในการถายทอด
วัฒนธรรมมากขึ้นเทานั้น เนื่องจากโลกาภิวัตนทางวัฒนธรรม เปนการเคลื่อนไหวถายเทแลกเปลี่ยน
ความรูและวิถีชีวิตระหวางกันของมวลมนุษยชาติ ปรากฏการณลักษณะดังกลาวจึงมีมาเนิ่นนานนับ
สหัสวรรษและยิ่งทวีความเขมขนมากขึ้น ในยุคที่การติดตอส่ือสารสามารถกระทําไดอยางงายดาย
และรวดเร็ว ดังเชนทุกวันนี้  (อัศวิน เนตรโพธิ์แกว, มติชนรายวัน, 2547) 

 
ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา ส่ือมวลชนในที่นี้หมายถึงสื่อโทรทัศน คือตัวจักรสําคัญ ที่ทํา

หนาที่เปนส่ือกลางที่กอใหเกิด ปฎิสัมพันธขึ้นในแตละสังคม และยังถือไดวา เปนเครื่องมือที่ชวย
ในการถายทอดภาษา ประเพณี ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม ตลอดจนวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปยัง
อีกสังคมหนึ่งทั้งในระดับบุคคล และระดับมวลชน (cross cultural) “เพราะอุตสาหกรรมสื่อมวลชน
ไมไดผลิตสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป แตเปนผูผลิตสินคาทางวัฒนธรรม (cultural product) ผลิต
ความคิดอุดมการณ (ideological message) ที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจของผูคนในสังคม รวมอยูดวย
(วิภา อุตมฉันท 2544, 144 ) 
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นอกจากนี้ การนําเสนอวัฒนธรรมตางๆ ผานสื่อ ยังสงผลใหผูรับสารมีโอกาสไดเรียนรู
วัฒนธรรมใหมๆและรูสึกมีประสบการณรวม ผานทางสื่อ (mediated experience) เมื่อส่ือมวลชน
นําเสนอวัฒนธรรมหนึ่งวัฒนธรรมใดซ้ําแลวซํ้าเลา บวกกับผูรับสารใหการยอมรับและติดตาม
วัฒนธรรมนั้นๆ มูลเหตุดังกลาวก็จะทําใหผูรับสารรูสึกมีประสบการณรวมและรับวัฒนธรรมนั้นมา
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 

 
ดังเชน สินคาทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี ที่คนไทยกําลังใหความสนใจอยูใน

ขณะนี้ สินคาดังกลาวอยูในรูปแบบของละครซีรีส โดยผานการผลิตแบบอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที่
ทันสมัยโดยมีสวนประกอบ ภาพแสงสีเสียง ดึงดูดความสนใจของผูชมไดเปนอยางดี หลังจากไดมี
การแพรภาพเขาสูสังคมไทยไดเพียงไมนาน ทําใหเกิดปรากฎการณตางๆตามมาอยางมากมาย ละคร
ซีรีสเกาหลี ที่ไดนํามาออกอากาศทางโทรทัศนของประเทศไทย ถือไดวาประสบความสําเร็จอยาง
มากในการ ทําใหผูคนหันมาใหความสนใจประเทศเกาหลีมากขึ้น และส่ิงที่ตามมาของการแพรภาพ
ละครเกาหลีในครั้งนี้ทําใหธุรกิจการทองเที่ยวที่ เคยซบเซากลับมาได รับความสนใจจาก
นักทองเที่ยวอีกครั้ง นอกจากนี้ธุรกิจ ดานรานอาหารเกาหลี ก็พลอยไดรับอิทธิพลในครั้งนี้ดวยทํา
ใหมีรานอาหารเกาหลี เกิดขึ้นตามมาอยางมากมายในประเทศไทย  
 
วิวัฒนาการของกระแสเกาหลี 
 

การนําเขาของละครซีรีสเกาหลีแรกเริ่มเขามาในป 2543 ทางชอง 5 ในละครเรื่อง “ลิขิต
แหงรัก” เร่ืองดังกลาวยังไมประสบความสําเร็จเทาใดนัก แตก็สามารถสรางกลุมผูชมที่เปนแฟน
ละครไดในระดับหนึ่ง ถึงแมวาละครไดทําการออกอากาศในประเทศไทยแคเพียงหนึ่งป แตก็
ประสบความสําเร็จ และหลังจากนั้นไมนานไดปลุกกระแสตอเนื่องดวยละครเรื่อง   Autumn in my 
heart  หรือ รักนี้ช่ัวนิรันดร ซ่ึงถือไดวาเปนละครเกาหลีที่เปนจุดเริ่มตน ของกระแสเกาหลีนิยม ดวย
เนื้อเร่ืองที่สรางความประทับใจแก ผูชมละครเปนอยางมาก โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไอ
ทีวีคร้ังแรกตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 และนํากลับมาออกอากาศอีกเปนครั้งที่สอง ในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2546 จนถึงปจจุบันมีละครเกาหลีที่ออกอากาศในประเทศไทยอยางตอเนื่องเรื่อยมา 
เชนละครเรื่อง สะดุดรักที่พักใจ full House , แดจังกึม ,คิมซัมซุน,ซาดองโย,เจาหญิงวุนวายกับ
เจาชายเย็นชา, My Girl ฯลฯ 

 

DPU
DPU



 3 

การนําเสนอละครซีรีสเกาหลีที่นํามาออกอากาศในประเทศไทย สวนใหญไดรับความ
นิยมนั้นเนื้อหาเปน แนวดรามา โรแมนติก มีการถายทอดเนื้อหาที่ เขาใจงาย ไมซับซอน รวมถึงการ
ดําเนินเรื่องที่ชวนใหติดตาม เปนผลทําใหมีกลุมผูชมที่หลากหลาย ปจจุบันละครซีรีสเกาหลี 
สามารถครองใจผูชมในประเทศไทยไดรวดเร็ว ความตางทางวัฒนธรรมไมไดกอใหเกิดปญหาใน
การรับชมแตอยางใด ในทางตรงกันขาม ผูคนในสังคมกลับใหความสนใจและคอยติดตามกัน
เร่ือยมา นอกจากนี้ละครซีรีสเกาหลียังไดแสดงออกถึงความเปนเอเชียจึงงายตอการทําความเขาใจ 
ของผูชม จึงเปนเหตุใหละครซีรีสเกาหลีเปนสินคาทางวัฒนธรรมดานความบันเทิง ไดรับความนิยม
อยางตอเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้  

 
จากความนิยมของคนไทยที่มีตอละครซีร่ีสนี้เองจึงพอที่จะตั้งสมมติฐานไดวา ละครซี

รีสเกาหลี คือรากฐานสําคัญที่ชวยใหวัฒนธรรมวัยรุนเกาหลี ไดรับความนิยมในกลุมวัยรุนชาวไทย
ในสมัยนี้ โดยการรับวัฒนธรรมในครั้งนี้เปนไปในลักษณะของการยินยอม พรอมใจ หลังจากการ
รับชมละครซีรีสและ เมื่อวัฒนธรรมเกาหลีถูกนําเสนอของฉากละครและการแสดงของตัวละครจน
ทําใหมีรายการบันเทิงทางโทรทัศนอีกหลายรายการที่เนนนําเสนอเกี่ยวกับเพลง หรือศิลปนเกาหลี  
นอกจากนี้เพลงไทยที่แปลมาจากเนื้อเพลงเกาหลี ยังไดรับความนิยมอยางตอเนื่องอันเปนผลสืบ
เนื่องมาจากละครซีร่ีสเกาหลีที่แพรภาพในประเทศไทยแทบทั้งส้ิน 

 
จากที่กลาวมาทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาบริบททางสังคม และบริบททางวัฒนธรรม

เกาหลี ภายใตละครซีรีสเกาหลีที่เปรียบเปนเสมือนสินคาทางวัฒนธรรมในรูปแบบของละครซีรีส ที่
ไดเขามาเผยแพรในประเทศไทยและไดรับความนิยมอยางสูงจากแฟนละครจํานวน 1 เร่ือง 
นอกจากนี้ยังสนใจที่จะศึกษาการรับวัฒนธรรมเกาหลีของผูชมละครและทัศนคติตอวัฒนธรรม
เกาหลีหลังจากการรับชมละครซีรีส เกาหลีในครั้งนี้ 

 
ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดคัดเลือกละครซีรีสเกาหลี ที่ไดเขามาเผยแพรใน

ประเทศไทยและไดรับเสียงตอบรับ อยางแพรหลายในสังคม โดยการถายทอดเรื่องราว และสิ่ง
ตางๆที่ปรากฏในเรื่อง ตองสอดคลองกับบริบทของสังคมในยุคปจจุบัน เมื่อผูชมไดรับชมแลวนั้น
สามารถสะทอนส่ิงที่ละครตองการถายทอดออกมาในสังคมได 
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ตัวอยางของละครซีรีสเกาหลี ที่ผูวิจัยเลือกทําการศึกษาในครั้งนี้ คือ สะดุดรักที่พักใจ 
Full House โดยเนื้อเร่ืองจะมีบริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมที่ปรากฏในละครตามเกณฑ
ที่ผูวิจัยตั้งไว คือ  

1.ละครซีรีสเกาหลีที่เลือกจะตองอยูในยุค (2001-2007)เพื่อสะทอนสิ่งที่อยูในบริบท
เดียวกัน  

2. ส่ิงตางๆที่ปรากฏในละคร ซีรีสเกาหลี จะตองอยูในยุคปจจุบัน  
3. ดารานักแสดงนําจะตองเปนคนที่อยูในยุคสมัยใหม (ที่มีอายุระหวาง 18-35) ซ่ึงผูวิจัย

เห็นวากลุมบุคคลเหลานี้จะมีอิทธิพลทางความคิด และการเปนผูนําในดานตางๆเปนอยางดี และมี
ความเหมาะสมที่จะเปนตัวแทนในการถายทอดเรื่องราวผานทางละครซีรีสเกาหลีไดเปนอยางดี 
  
ละครซีรีสเกาหลีกับการบริโภคเชิงวัฒนธรรม 
 

วัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) เปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่สรางความ
บันเทิงความเยายวนใหแกผูคนและทําใหผูคนขาดความสนใจที่จะโคนลมหรือตอตานระบบทุน
นิยม Adorno เสนอแนะวา อุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่นําไปสูความวุนวายนั้นตองถูกนํามาถกเถียง
รวมกัน (Debased) และสรางผลผลิตที่ละเอียดออนมาแทนที่ซ่ึงนาจะเปนวิถีทางที่จะนําประชาชน
ไปสูชีวิตทางสังคมที่ถูกตองแทจริง 

 
ความตองการเทียม (False needs) ที่ไดรับสั่งสมใหแกประชาชนโดยอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมเปนสิ่งที่สรางสรรคและสรางความพอใจในระบบทุนนิยมใหกับประชาชนแทนที่จะ
สรางความตองการที่แทจริงอันมีอิสรภาพและเต็มไปดวยศักยภาพแหงความเปนมนุษย ความคิด
สรางสรรค และความสุขที่แทจริงฉะนั้น สินคาเพี่อสรางความเริงรมยดานวัตถุ (Commodity 
fetishism) ซ่ึงไดรับการโปรโมทผานการตลาด การโฆษณา และอุตสาหกรรมสื่อ เปนวิธีการที่สราง
ความสัมพันธทางสังคมและประสบการณทางวัฒนธรรมที่มุงเนนดานผลประโยชนในตัวเงิน ทําให
คนเราเกิดความพึงพอใจในสิ่งใด ๆ เพราะสามารถตีราคาเปนเงินได 

ผลิตภัณฑเกี่ยวกับดนตรีและสื่อแบบ Popular ซ่ึงถูกกําหนดมาเปนแบบมาตรฐานเดียวกัน 
(Standardization) และสรางความเปนปจเจกบุคคลแบบเทียม ๆ (Pseudo-individualization) 
กลาวคือ แสดงใหเห็นวา มันมีความแตกตางหลากหลายแตความจริงไมไดเปนเชนนั้นเลย 
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ผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมอาจจะออกมาในรูปของการแสดงอารมณ 
(Emotional) หรือการเคลื่อนไหวของสิ่งที่ปรากฏ (apparently moving) แต Adorno มองวามันเปน
เสมือนแคยาระบาย เราอาจจะชดเชยความรูสึกตาง ๆ ไดจากเพลงหรือภาพยนตรชีวิต ซ่ึงนาจะชวยให
เรารูสึกดีขึ้นกวานั้นก็ได 

เนื่องจาก วัฒนธรรมประชานิยม เปนสิ่งที่ออกแบบมาหรือสรางขึ้นเพื่อใหคนจํานวน
มากชื่นชอบเพื่อผลประโยชนทางการคาและบริโภคนิยม ซ่ึง ละครซีรีสเกาหลี ก็มีลักษณะที่ตรงกับ
ความหมายของคําวาวัฒนธรรมประชานิยมในขอนี้อีกเชนกัน กลาวคือ ละครซีรีสเกาหลี ถูก
ออกแบบมาใหเปนส่ือกลางในการดึงดูดความสนใจของผูชม ดังนั้น ผูสรางละครซีรีสเกาหลีจึงทํา
การคัดเลือกตัวบุคคลที่มี บุคลิกลักษณะเดนเพื่อนําเสนอในสวนของตัวละครหลักใหเหมาะสมกับ
รสนิยมของกลุมเปาหมายซึ่งไดแก ผูชม ซ่ึงคาแร็คเตอรที่วาคือ การเลือกพระเอกในเรื่องสะดุดรักที่
พักใจที่มีช่ือวา “ลี ยอง เจ”ใหมีลักษณะหลอเหลา หุนดี    ในขณะที่รายละเอียดของตัวละครอยาง
นางเอกที่ช่ือ  “ฮัน จี อุน” นั้นจะมีลักษณะที่นารักสดใส ราเริง มีความกลาแกรงในการใชชีวิตและ
ตอสูดวยตัวเอง สวนพระรอง และนางรอง จะถูกวางใหมีบุคลิกที่โดดเดนและแตกตางจากพระเอก
และนางเอก ซ่ึงในเรื่อง ทั้งสองจะถูกกําหนดใหเปนคนสังคมชั้นสูง พระรองเปนนักธุรกิจ สวน
นางรอง เปนดีไซเนอร ซ่ึงทั้งสองก็จะมีบุคลิกที่หยิ่ง นิ่ง ไมโลดโผนเหมือนนางเอกและพระเอก 
สวนตัวละครหลักอ่ืนๆก็จะไดรับบทบาทที่แตกตางกันออกไป ดวยคาแร็คเตอรของตัวละครหลัก
ตางๆ เหลานี้ จึงทําใหละครซีรีสเกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พักใจ สามารถแยงชิงสวนแบงทางการคาใน
ตลาดละครไดอยางงายดาย  

นอกจากนี้โดยธรรมชาติของผูที่บริโภคละคร ผูชมมักจะซึมซาบ และเขาไปเปนสวน
หนึ่งของละคร และมักจะเปรียบเทียบเร่ืองราวในละครกับวิถีการดําเนินชีวิตจริงของผูชมเอง การ
ดําเนินชีวิตของคนธรรมดาที่ปรากฎในละครก็เปนบุคคลที่ไมมีอะไรตางไปจากผูชม ที่ มีความทุกข  
เศรา และก็มีความสุขได รวมถึง ละครซีรีสเกาหลีมีวัฒนธรรมที่ความคลายคลึงและใกลเคียงกับคน
ไทย จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ผูชมคนไทย เกิดการเปดรับ และไดรับความนิยมในเวลาอันรวดเร็ว 

จากทั้งหมดที่กลาวมาจึงนับไดวาละครซีรีสเกาหลีเรื่อง สะดุดรักที่พักใจ full House 
ผูวิจัยไดใชมาตรฐานในการเลือกโดยใชบริบททางสังคมสมัยใหมที่สามารถสะทอนและเชื่อมโยง
กับสังคมปจจุบันซ่ึง ทําใหมีคุณคามากพอที่จะนํามาศึกษาในแนวทางของละครซีรีสศึกษาโดย
หัวขอที่ผูวิจัยสนใจก็คือ การถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานสื่อในรูปแบบของละครซีร่ีส ซ่ึงตรงกับ
แนวคิดหนึ่งในการแสวงหาความรูทางสาขามนุษยวิทยา ที่เรียกวา visual Anthropology ซ่ึงกลาวถึง
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คุโนปการของสื่อทางดานภาพ เชน ละครซีรีส กับการแสวงหาความรูเชิงประจักษ (Empiricism) ไว
วาสื่อดานภาพ เชน ละครซีรีส นั้นมีสวนชวยในการสะทอน ระบบคิดและผลผลิตทางวัฒนธรรม
ตางๆของผูคนในสังคมไวภายในอันจะมีประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาเชิงชาติพันธุ (พรรณนาราย 
โอสถาภิรัตน, 2546 :47-81) 

 
แมปจจุบันจะมีขอถกเถียงกันไมนอย ทั้งในแวดวงนักมานุษยวิทยาหรือนักวิชาการดาน

ส่ือสารมวลชนเองก็ตาม ถึงการทําหนาที่อันซื่อตรงของสื่อทางดานภาพ เชน ส่ือ ภาพยนตร หรือส่ือ
ละคร ภาพถาย ในการสะทอน หรือถายทอดวัฒนธรรมตางๆวามิไดบรรจุไวซ่ึงความจริงทั้งหมดอยู
ภายใน หากแตมีการ “จัดฉาก” ขึ้นใหมใหดูเสมือนจริง 

 
แตอยางนอยส่ิงหนึ่งที่ไมอาจปฏิเสธไดก็คือ “ภาพ” ก็ยังคงแสดง “ความจริง”ไดละเอียด

และเหมือนจริงมากกวาการจดบันทึกผานทางภาษาเขียน อีกทั้งผูดูก็ยัง “มองเห็น” ไดดวยสายตา
ของตนเอง เกิดความคิดและอารมณรวมกับภาพที่ปรากฏ ดังคํากลาวที่วา “ภาพหนึ่งภาพมีคาเทากับ
คําพูดหนึ่งพันคํา” (One picture is worth a thousand words) 

 
สําหรับสื่อละครซีรีสเกาหลีแลว แมเวลา (time) และระยะทาง (space) จะถูกจัดการให

ชาลง เร็วข้ึน ยาวนาน ยนยอ หรือสลับตําแหนงเหตุการณเพื่อการบอกเลาเรื่องราว (Narratives) 
แบบใดก็ตามแต ทวาวัฒนธรรมหลากหลายก็ยังเปนที่ประจักษอยูทั้งวิถีชีวิต บานเรือน การแตงกาย 
คําพูด อากัปกิริยา และอื่นๆ ดังนั้นละครซีรีสจึงเปรียบเสมือนเอกสารทางสังคมอันมีชีวิตชีวาที่
ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด สามารถเขาถึงคนทุกกลุมแมในหมูคนที่อานหนังสือไมออก 
หรือชนตางวัฒนธรรมก็ชมภาพบันทึกความจริงนี้ไดเขาใจเชนเดียวกัน(จําเริญลักษณ ธนะวังนอย, 
2546 : 4-5) 

 
ดังนั้นจากทั้งหมดที่กลาวมา ละครซีรีสเกาหลีที่ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกมาศึกษาในครั้ง

นี้ ถือไดวาเปนผลิตผลทางวัฒนธรรมเกาหลีชิ้นหนึ่ง ที่มีความนาสนใจและมีบทบาทไมนอยในการ
สะทอนแนวความคิด คานิยม ประเพณีตางๆไวภายใน หากไดมีการศึกษา วิเคราะห อยางละเอียด 
และลึกซึ้งเพียงพอ ก็จะเปนประโยชนทั้งทางดาน ละครศึกษา และในดานของการศึกษาสื่อมวลชน 
ดวยแนวทาง ทางดานวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) เชนกัน 
 
 

DPU
DPU



 7 

1.2  ปญหานําวิจัย  
 

1.2.1  บริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีที่ปรากฏในละครซีรีสเกาหลี
เปนอยางไร 

1.2.2  ผูชมละครซีรีสเกาหลี รับวัฒนธรรมเกาหลีผานละครอยางไร 
 
1.3  วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1.3.1  เพื่อศึกษาถึงบริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีที่ปรากฏในละครซี
รีสเกาหลี 

1.3.2  เพื่อศึกษาทัศนคติของผูชมละครซีรีสเกาหลี และการรับวัฒนธรรมเกาหลีผาน
ละคร 
 
1.4  ขอตกลงเบื้องตน 

 
ละครซีรีสเกาหลี ที่ผูวิจัยเลือกศึกษา ผลิตขึ้นโดยประเทศเกาหลี เร่ือง สะดุดรักที่

พักใจFull House จัดเปนตัวบท (Text) ประเภทหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวยบริบททางสังคมและบริบท
ทางวัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันไดแก ส่ิงแวดลอมภายนอก (รูปแบบการดําเนิน
ชีวิต,สถานภาพทางสังคม,สถานภาพทางสังคม,บทบาทหนาที่ทางสังคม) และสิ่งแวดลอมภายใน 
(รสนิยม,คานิยม,ความคิดความเชื่อ,ประเพณี,ระดับชนชั้นทางสังคม) ดังนั้นการวิเคราะหจึงตอง
อาศัยการตีความโดยตัวผูวิจัยเปนหลัก โดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎีทางวัฒนธรรมศึกษา 
วัฒนธรรมเกาหลี ทฤษฎีสังคมศาสตรและแนวคิดบริบททางสังคมมาเปนฐานความรูหลักในการ
วิจัย 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยที่มุงศึกษาเฉพาะ  บริบททางสังคม และบริบททาง

วัฒนธรรมของประเทศเกาหลี ที่ปรากฏในละครซีรีสเกาหลี ซ่ึงถูกผลิตขึ้นโดยประเทศเกาหลี
เทานั้น ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจในตัวเนื้อสาร (Text) ที่ถูกถายทอดออกมา วามีบริบททาง
สังคม และวัฒนธรรมเกาหลี อะไรบางที่ประกอบซอนอยูภายใน โดยมีขอบเขตดังนี้ 

DPU
DPU



 8 

1.  โดยผูวิจัยเลือกศึกษาจากละครซีรีสเกาหลีจํานวน 1 เรื่อง คือสะดุดรักที่พักใจ 
full House (2005) โดยผูวิจัยจะทําการศึกษาเนื้อสาร (Text) ที่ปรากฏอยูในละครซีรีส จํานวน 16 
ตอนโดยในแตละตอนจะตองปรากฎบริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี
อยางชัดเจนซึ่งภายในเนื้อเรื่องจะตองมีบริบทอยูในยุคสมัยใหม (ยุคปจจุบัน) เทานั้นเมื่อ
กลุมเปาหมายรับชมแลวสามารถที่จะสะทอนสังคมในยุคปจจุบันไดอยางชัดเจน  

2.  ผูวิจัยจะทําการศึกษาขอมูลประเภทบุคคลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth Interview) โดยใชเกณฑในการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการคัดเลือกกลุม
ผูชมจํานวน 10 คน   
 
1.6  นิยามศัพท 
 

บริบททางสังคม  หมายถึง  กลุมประชากรจํานวนหนึ่งทั้งชายและหญิงในที่นี้หมายถึง
ตัวละครหลักที่ปรากฏในละครซีรีสเกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พักใจ Full House ที่มีความสัมพันธตอ
กันและมีความผูกพันธกับสังคมที่อาศัยอยูในบริเวณที่เปนหลักแหลงคอนขางถาวรมีการจัดระเบียบ
แบบแผนการดําเนินชีวิตและใชวัฒนธรรมรวมกัน  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พุทธศักราช 2525) 

 
วิถีการดําเนินชีวิต  หมายถึง  ส่ิงที่ ตัวละครในเรื่อง สะดุดรักที่พักใจ Full House 

สะทอนออกมาในลักษณะ การรับประทานอาหาร กิจวัตรประจําวัน การมีสวนรวมในสังคม 
 
สถานภาพทางสังคม  หมายถึง  สถานภาพของตัวละครในเรื่อง สะดุดรักที่พักใจ Full 

House ที่สะทอนออกมาในลักษณะ ของการแสดงความโสด สมรส หยา 
 

บทบาทหนาท่ีทางสังคม  หมายถึง  ส่ิงที่ตัวละครในเรื่อง สะดุดรักที่พักใจ Full House 
สะทอนออกมาในลักษณะ การแสดงออกแบบคนรัก หนาที่ในครอบครัว บทบาทในกลุมเพื่อน การ
แสดงออกของการเปนเจานายลูกนอง 

 
รสนิยม  หมายถึง  เปนความชอบสวนตัวของตัวละครในเรื่อง สะดุดรักที่พักใจ Full   

House ที่ถายทอดออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมในรับประทานอาหาร และเครื่องแตงกาย 
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คานิยม  หมายถึง   ส่ิงที่ตัวละครในเรื่อง สะดุดรักที่พักใจ full House สะทอนออกมาใน
ลักษณะ ของการใชเครื่องอุปโภค บริโภค บงบอกถึงระดับชนชั้นในสังคม  

 
ความคิดความเชื่อ  หมายถึง  ส่ิงที่ตัวละครหลักในเรื่อง สะดุดรักที่พักใจ Full  House  

สะทอนออกมาในทางปฎิบัติตอสังคมมวลรวม 
 

ประเพณี  หมายถึง  ส่ิงที่ตัวละครในเรื่อง สะดุดรักที่พักใจ Full   House ยึดถือและ
ปฎิบัติสืบเนื่องกันมาจากอดีตและยังปฎิบัติตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ประเพณีการแตงงาน การทํา
ความเคารพผูใหญ 

 
ระดับชนชั้นทางสังคม  หมายถึง  สถานะในสังคมของตัวละครในเรื่อง สะดุดรักที่พัก

ใจ Full   House โดยใชการแบงเปน ระดับการศึกษา ฐานะ และอาชีพ  
 
บริบททางวัฒนธรรม หมายถึง  ส่ิงที่ปรากฎในละครซีรีสเกาหลี เร่ือง สะดุดรักที่พักใจ 

Full House ในรูปแบบของวัฒนธรรมเกาหลี ไดแก ส่ิงกอสราง อาหาร เครื่องอุปโภค รสนิยม 
คานิยม ความคิด/ความเชื่อ การแบงชนชั้นทางสังคม  
 

สิ่งกอสราง  หมายถึง บาน Full House ที่ปรากฎในละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พัก
ใจ Full House ซ่ึงเปนที่อยูของพระเอกกับนางเอก 

 
อาหาร  หมายถึง  ส่ิงที่ตัวละครรับประทานในแตละวันตามที่ปรากฎในละครซีรีส

เกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ Full House โดยแบงเปนอาหารแบบดั้งเดิม (อาหารเกาหลี) และอาหาร
สมัยใหม (อาหารตะวันตก) 

 
เคร่ืองอุปโภค   หมายถึง  ยานพาหนะ มือถือ เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ ที่ปรากฎใน

ละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ Full House 
 
ผูชม   หมายถึง  นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 18-22 

ป โดยแบงเปน เพศหญิง 5 คน เพศชาย 5 คนที่รับชมละครเกาหลีเรื่อง สะดุดรักที่พักใจ Full   
House  
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1.7  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1.7.1  เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวัฒนธรรม  (Cultural Studies)  ในรปูแบบที่ผาน
ส่ือกลางคือ ส่ือมวลชน (Mass-Mediated communication)  ซ่ึงในที่นี้คือละครซีรีสเกาหลี เพื่อเปน
ประโยชนสําหรับผูที่สนใจศึกษาละครซีร่ีสเกาหลี ในแงของผลิตผลทางวัฒนธรรมที่มีสวนในการ
สะทอนคานิยมทางสังคม และรูปแบบทางวัฒนธรรมตาง ๆ ไวภายใน  ดวยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) 

1.7.2  เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน (Shared Meaning) และชวยลดชองวางในการทํา
ความเขาใจกับเนื้อหาในละครของผูชม ที่อาจเกิดขึน้ไดในระหวางการชมละคร เนื่องจาก ละครซี
ร่ีสเกาหลี เปนผลผลิตที่มาจากการประกอบสรางของวัฒนธรรมเกาหลี ซ่ึงอาจมีบางจุดที่ยากตอการ
ทําความเขาใจ ดังนั้นงานวิจยัช้ินนี้ซ่ึงเปนการวิเคราะหตวับท (Text) ในเชิงวัฒนธรรมจึงมีสวนชวย
ใหผูรับสารเขาใจสิ่งละครตองการนําเสนอมากขึ้น 

1.7.3  เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูผลิตละครในประเทศไทย   ไดใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพผลงานของตนเองใหสูงขึ้น  ทั้งในดานกระบวนการผลิต  และในดานของวิธีการ
ถายทอดเนื้อหา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของการสอดแทรกวัฒนธรรมไวภายใน  ซ่ึงละครซีรีส
เกาหลีสามารถถายทอดออกมาไดชัดเจน เขาใจงาย โดยไมกระทบถึงความสนุกสนานในการรับชม  
ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของงานสรางสรรคละครซีรีส ทุกๆเรื่อง 
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บทที่ 2 

แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “บริบททางสังคม และบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีที่ปรากฏใน
ละครซีร่ีสเกาหลี”  มีแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนกรอบทาง
ความคิด (Conceptual Framework) เพื่อการศึกษาที่บรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยดังตอไปนี้ 
 

2.1 แนวคิดการสื่อสารและการครอบงําทางวัฒนธรรม 
2.2 แนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยม  (Popular Culture) 
2.3 แนวคิดเรื่ององคประกอบของละครโทรทัศน 
2.4 แนวคิดการเลาเรื่อง 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีทางสัญญะวิทยา (Semiology) 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม เกาหลีและวัฒนธรรมบริโภคนิยม 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับบริบททางสังคม 
2.8 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1  แนวคิดการสื่อสารและการครอบงําทางวัฒนธรรม 
 

ในขณะที่ประเทศตางๆ  เร่ิมมีความเขาใจเกี่ยวกับมาตราการการครอบงําทางเศรษฐกิจ    
ประเทศเหลานี้เพิ่งจะเริ่มรับรูเกี่ยวกับที่มาของแหลงอํานาจทางดานวัฒนธรรมและการสื่อสาร  
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอจิตสํานึกของประชาชนเปนตัวการตัดสินที่สําคัญในการที่จะบอกวา  ประชาคม
ใดประชาคมหนึ่งจะเปนอยางไร  และมีทิศทางของเปาหมายของสังคมเชนไร  ดังนั้น  การสื่อสาร
และการถายทอดขาวสารและความบันเทิงภายในและระหวางประเทศตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระหวางประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศที่ถูกครอบงําจึงมีความสําคัญเปนพิเศษ   

 
ระบบการตลาดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อขายสินคาอุปโภคบริโภคถูกนํามาใชการขายความคิด  

รสนิยม   และความเชื่อ  แทจริงแลวในสภาพการณปจจุบันของระบบทุนนิยมที่พัฒนาแลวนั้น  การ
ผลิตและการกระจาย  ส่ิงที่เรียกวา  “ขาวสาร”  ไดกลายมาเปนกิจกรรมหลักและกิจกรรมที่จําเปน
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อยางยิ่งในระบบนี้  ขาวสาร  ความบันเทิง  รูปแบบของชีวิตความเปนอยู  เทคนิคการผลิตขาวสาร
แบบอเมริกัน  ถูกถายทอด  และขอสําคัญถูกเลียนแบบไปทั่วโลก 

 
ระยะเวลาตอจากนี้ไป  เราคงเห็นการตอสูทางวัฒนธรรมและการสื่อสารทั้งภายในและ

ระหวางประเทศ  ระหวางประเทศที่ตอสูเพื่อปลดปลอยการครอบงํา  และประเทศที่ตองการรักษา
สถานภาพเดิมไว 

 
จากการศึกษาเรื่อง  “ระบบโลกสมัยใหม”  เอมมานูเอล  วอลเลอรสไตน  (Immanuel  

Wallerstein)  เห็นวาระบบโลกสมัยใหมประกอบดวย  
-  ตลาดเพียงตลาดเดียวซ่ึงมีการกําหนดกําไรสูงสุดและเปนตัวตัดสินกิจกรรมใน

การผลิตระยะยาว  ระดับของความชํานาญพิเศษ  รูปแบบการจายคาตอบแทนสินคาและบริการ  
และประโยชนใชสอยของประดิษฐกรรมทางเทคโนโลยี 

 
การครอบงําทางวัฒนธรรมพัฒนาขึ้นมาจากระบบตลาดเพียงตลาดเดียวในโลก  

เงื่อนไขและลักษณะของการผลิตถูกตัดสินในศูนยกลางของตลาดดังกลาว  และการกระจายสูรอบ
นอก 

 
ในสวนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการสื่อสารยังมีองคประกอบอีกตัวหนึ่งซึ่งซับซอน

และมีผลตอภาควัฒนธรรมและการสื่อสารในระบบโลกเปนพิเศษ  สินคาทางวัฒนธรรมและ
ขาวสาร  โดยสวนใหญถูกผลิตขึ้นภายใตกฏเกณฑเดียวกับการผลิตสินคาและบริการอื่นๆ  แตก็มิใช
จะเปนเชนนี้เสียทั้งหมด  ตามที่เราตางก็ทราบกันดีอยูแลววา  สินคาทางวัฒนธรรมและขาวสารนั้น
มีความหมายมากกวา  การเปนสินคาหรือเครื่องอุปโภคบริโภค  เนื่องจากมันเปนเครื่องหมายทาง
อุดมการณของระบบทุนนิยมโลกมันเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเปนเยี่ยมในการสงเสริมและ
พัฒนาในการสนับสนุนคานิยม  และศิลปวัฒนธรรม  ของระบบที่ดํารงอยู 

 
อําไรเหลา  คือ พลวัตร  ของกระบวนการทางวัฒนธรรมและขาวสารในบริบทของ

ระบบทุนนิยมใหมโดยเฉพาะอยางยิ่ง  สงครามโลกครั้งที่  2  เปนตนมา 
ดวยประการฉะนี้  จึงอาจอธิบายไดวาแนวความคิดเกี่ยวกับจักวรรดิหรือการครอบงํา

ทางวัฒนธรรมในปจจุบันคือ  ผลรวมของกระบวนการซึ่งสังคมใดสังคมหนึ่งถูกรวมเขามาในระบบ
โลกสมัยใหมและการที่ชนชั้นที่ไดเปรียบในสังคมนั้นถูกดึงดูด  กดดัน  บังคับ  หรือบางครั้งรับ
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สินบน  เพื่อทําใหสถาบันทางสังคมของตนสอดคลอง  หรือสงเสริมคานิยม  และโครงสรางของ
ศูนยกลางการครอบงําของระบบโลก 

 
ส่ือสาธารณะ  (เปนตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนที่สุดมันเปนธุรกิจที่ถูกนํามาใชในระบบ

กระบวนการแทรกแซงนี้  ฝายที่ทําการครอบงําหรือแทรกแซง  จําเปนตองเขายึดเวทีของสื่อ
ประเภทตางๆ  ใหได  หากตองการใหการดําเนินการของตนเปนผล  สวนใหญแลวพวกเขาสามารถ
ทําใหระบบวิทยุและโทรทัศน  เปนระบบธุรกิจได) 

 
สามารถอธิบายไดวาการครอบงําทางวัฒนธรรมที่มีผลมาจากละครซีรีสเกาหลีนั้นเปน

ความพยายามของประเทศเกาหลีที่ ไดสรรหากรรมวิธีที่ตรงกับผูรับในยุคสังคมในปจจุบันเปนอยาง
มากเนื่องจากมีความเปนสมัยใหมปะปนมากับวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนเกาหลีเพื่อสรางความสนใจตอ
ผูรับในการครอบงําทางวัฒนธรรมนั้นยังสงผลถึงการซึบซับปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการเปนอยูของ
ผูคนที่ยินยอมและเปดรับเอาวัฒนธรรมเกาหลีจากละครซีรีสเกาหลีมาผสมผสานเขากับวัฒนธรรม
ไทยโดยมีความคิดวาตองการใหดูเทาเทียมและดูเปนสากลมากขึ้นนอกจากนี้ยังคงเพิ่มเติมในสวนที่
ตนเองคิดวาดี คิดวาใช หรือไมก็เปนสิ่งที่สังคมมวลรวมมีความคิดเห็นที่ตรงกันวา เปนสิ่งที่ควร
ยอมรับเพื่อใหเกิดการพัฒนาจากเดิมที่เปนอยู 
 

แตในอีกแงมุมหนึ่งก็นาเปนหวงจากการที่ผูชมละครซีรีสเกาหลีเปดรับและยอมรับ
วัฒนธรรมเกาหลีมากเกินไปอาจสงผลใหเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหวางเกาหลีกับไทย 
จากสิ่งที่เคยประพฤติปฎิบัติกันมาตั้งแตในสมัยอดีตอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมเปนแบบ
ใหมและในที่สุดถาการครอบงําทางวัฒนธรรมเกาหลีเกิดความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตมีการ
สอดแทรกความรุนแรงลงไปในละครซีรีสอาจสงผลเสียตอผูรับทั้งทางตรงและทางออมก็เปนได 

 
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารและการครอบงําทางวัฒนธรรมใน

การศึกษาบริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีที่ปรากฎในละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุด
รักที่พักใจ Full House ในครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงการครอบงําของวัฒนธรรมเกาหลีที่มีตอผูชมชาวไทย
และเพื่อตองการใหผูชมตระหนักถึงการเปดรับวัฒนธรรมใดๆก็ตามโดยปราศจากการคิดไตรตรอง
ไมชาอาจถูกดูดกลืนโดยวัฒนธรรมนั้นๆก็เปนได 
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2.2  แนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture)  

คําวา " Popular Culture " มีการใชภาษาไทยในหลายคํา เชนวัฒนธรรมสมัยนิยม 
วัฒนธรรมประชานิยม ไมวาจะใชคําใดก็ตาม การพิจารณาวาสิ่งๆนั้นเปนความนิยมของผูคนในยุค
สมัยหรือเปนวัฒนธรรมสมัยนิยมหรือไมนั้น อาจพิจารณาไดจากเกณฑทั้ง 4 ประการ ไดแก  
  1. เปนสิ่งที่ช่ืนชอบหรือยอมรับโดยผูคนจํานวนมาก 

2. เปนสิ่งที่ถูกมองวาต่ําชั้นและไรคุณคาหรือรสนิยมทางศิลปะ 
3.เปนสิ่งที่ออกแบบมาหรือสรางขึ้นเพื่อใหคนจํานวนมากชื่นชอบ เพื่อประโยชน

ทางการคาและบริโภคนิยม 
4.เปนสิ่งที่สรางขึ้นโดยผูคนเพื่อพวกเขาเอง 

 
การใหคํานิยามที่ครอบคลุมชัดเจนจะเปนการสรางความเขาใจในวัฒนธรรมสมัยนิยม

มากขึ้น ดังที่ John Storey ไดจัดหมวดหมูความหมายของวัฒนธรรมสมัยนิยมเปนกลุมๆ ไดแก  
หมายถึง วัฒนธรรมอะไรก็ตามที่เปนที่ยอมรับและชื่นชอบของคนจํานวนมาก นิยามนี้ครอบคลุม
เนื้อหาวัฒนธรรมโดยทั่วไป แตไมสามารถระบุลักษณะเฉพาะเจาะจงของวัฒนธรรมแตละอยางได 
ซ่ึงมักจะมีรายละเอียดและแตกตางหลากหลายกันในหลายดาน เชน พัฒนาการทางประวัติศาสตร 
บริบททางเศรษฐกิจ การเมือง รวมท้ังความหมายตอวิถีชีวิตของผูเปนเจาของหรือมีสวนรวมใน
วัฒนธรรมนั้น 

หมายถึง วัฒนธรรมที่หลงเหลืออยูจากการใหคํานิยามวัฒนธรรมชนชั้นนําหรือ
วัฒนธรรมชนชั้นสูง ในแงนี้ วัฒนธรรมสมัยนิยมจึงอยูตรงขามกับวัฒนธรรมของชนชั้นนําหรือ
วัฒนธรรมของชนชั้นสวนใหญในสังคม 

 
หมายถึง วัฒนธรรมมวลชน (mass culture) เปนวัฒนธรรมที่ถูกผลิต เผยแพรและ

โฆษณาในตลาด สินคาของระบบทุนนิยมสมัยใหมที่ไดรับความนิยมอยางเชน แฟชั่น เครื่องสําอาง 
กีฬา เกมสออนไลน และมักเชื่อมโยงกับการครอบงําทางวัฒนธรรมตะวันตกหรือวัฒนธรรมทุน
นิยม โดยมีส่ือเปนตัวกลางสําคัญ 

 
หมายถึง วัฒนธรรมที่มีแหลงกําเนิดมาจากประชาชน เปนวัฒนธรรมขนานแทและ

ดั้งเดิมของประชาชนหรือชาวบานรานตลาดทั่วไป นั่นก็คือ วัฒนธรรมประชาชน เชน ละคร
โทรทัศนน้ําเนา 
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วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายหลังการพัฒนาอุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชนเมือง 
แงนี้สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนและการคมนาคมสื่อสารของโลกสมัยใหมที่มีบทบาท
สําคัญในการกอรูปและขยายตัวของวัฒนธรรมชุมชนเมืองขนาดใหญ และเปนเสมือนกระแส ไมมี
รูปแตสัมผัสได บริโภคได และใชมันอยูในชีวิตประจําวัน Pop culture จะปรากฎอยูทั่วไปในหลาย
รูปแบบ ไดแก วัถตุส่ิงของ (เชน เส้ือสายเดี่ยว กลองดิจิตอล the dog ตุกตาหมี) ,รายการโทรทัศน 
เพลง หนังสือนิตยสารที่ฮอตฮิต, พฤติกรรม (เชน การเตนB-boys การสัก การเจาะ เลนเกมส
ออนไลน), เทรนด (เชน แอโรบิค อินดี้ ไฮเทคโนโลยี), เหตุการณ (เชน การกอการราย สวยตํารวจ 
), บุคคลที่มีช่ือเสียง (เชน D2B ภราดร เบคแฮม)  

 
นอกจากนี้ในปจจุบันยังรวมไปถึงละครซีรีสเกาหลีที่เปนสินคาทางวัฒนธรรมของชาว

เกาหลีที่สงผานมายังประเทศไทยและเกิดการยอมรับกันอยางแพรหลายในสังคม ทุกระดับชนช้ัน 
โดยใหขอคิดเห็นที่ตรงกันวาเปนสิ่งที่มาชวยทําใหผอนคลายากการทํางาน นอกจากนี้การเปดรับ
และยอมรับละครซีรีสเกาหลีของผูชมนั้น สวนใหญมาจากสังคม ซ่ึงอยูในกลุมเพื่อน ญาติพี่นอง
และบุคคลรอบขางเกิดการแนะนําและกลาวถึงจนกอใหเกิดเปนกระแสความนิยมตามมาในที่สุด 
 
นิยามของวัฒนธรรมประชานิยม  (Popular  Culture) 
 

เมื่อกลาวถึงความหมายของคําวา  “วัฒนธรรมประชานิยม”  (popular  culture)  คน
ทั่วไปมักจะนึกถึง  รูปแบบการดําเนินชีวิตที่คนสวนใหญนิยมความคลั่งไคล 

 
ดังที่สจวต  ฮอลล  (Stuart Hall)  เสนอวา  ส่ิงที่ควรสนใจในการศึกษาวัฒนธรรมก็คือ  

ความสัมพันธทางวัฒนธรรม  (the  state  of  play  in  cultural  relation)  และการศึกษาวัฒนธรรม
ตางๆ  “ไมควรที่จะใหความสําคัญกับวัฒนธรรมในฐานะที่เปนวิถีชีวิต  (way  of  life)  หากแตควร
ใหความสําคัญอยางยิ่งกับวัฒนธรรมในฐานะวิถีการตอสู  (way  of  struggle)  ของวัฒนธรรมนั้นๆ” 

 
ฮอลลไดเสนอเพิ่มเติมวา  ในชวงเวลาระหวางทศวรรษ  1880  ถึงทศวรรษ  1920  

สังคมยุโรปไดเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมที่มีความสําคัญ  เปนชวงเวลาที่ฮอลล
เรียกวา  วิกฤติของจักรวรรดิทางสังคม  (social  imperialist  crisis)  โดยมีการเกิดขึ้นของวัฒนธรรม
ประชานิยมอันเปนรูปแบบวัฒนธรรมซึ่งอิสระและอยูนอกเหนืออํานาจและการเมืองแบบรัฐ-ชาติ
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เดิม  ในคริสตศตวรรษที่  18  โดยเปนกระบวนการตางๆ  ที่เกิดจึ้นในสัคมทุนนิยม  ที่สงผลใหเกิด
ความหลากหลายของบริบทสังคม  ชนชั้น  กลุมคน  รสนิยมในกระแสทุนนิยม 

 
ภายใตความเปลี่ ยนแปลงจากสังคมทุนนิยมเกษตรกรรมมาสู สังคมทุนนิยม

อุตสาหกรรม  ไดมีรูปแบบการตอสู  ปะทะ  ตอรอง  ระหวางชนชั้นตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชน
ช้ันแรงงานและคนยากจน  ผานกระบวนการเรียนรู/เรียนย้ํา  (re-education)  หรือผลิตซ้ํา  (re-
production)  ความหมายตางๆ  ในสังคม  เกิดเปนบรรทัดฐานใหมในประชานิยมของสังคมนั้นๆ 

 
กระบวนการที่มวลชนบริโภคผลผลิตทางวัฒนธรรมตางๆ  จะเกิดขึ้นในวัฒนธรรม

อุตสาหกรรมที่เรงเราใหผูบริโภคไดจับจายใชสอยอยางเมามันแบบที่เรียกวา  “เปนการเสพติดทาง
วัฒนธรรม  (cultural  dopes)  แตฮอลลก็ไมเห็นดวยนักที่จะนําความหมายของประชานิยม  
(popular)  ไปเชื่อมโยงความหมายของมวลชน  (mass)  และความหมายของการจับจายใชสอยกับ
การบริโภคที่มวลชนนั้นๆ  ไดกระทําอยางเต็มที่  อันเปนการนิยมผานบริบทของตลาดหรือธุรกิจ  
โดยเขาเห็นวา  ความหมายดังกลาวมีลักษณะที่คับแคบและไมอาจเชื่อมโยงกับปรากฏการณทาง
สังคมไดจริง  เพราะภายใตแนวคิดเชนนี้  สถานะของผูบริโภคจะถูกมองเปนเพียงผูถูกกระทํา  
(passive)  หรือผูตอบสนองตอการบริโภคที่ปลอยตลาดเขามากระทํา  เรงเรา  สรางความปราถนาใน
การบริโภคแตฝายเดียว  จนดูราวกับวา  กระแสวัฒนธรรมประชานิยมจะมีแกนความจริงแทและ
เปนอิสระในตัวเอง”  (authentic  and  autonomous)  ที่จับตองได  ทั้งที่ความจริงแลวภายใต
ความสัมพันธทสางสังคมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วนี้  เราแทบจะไมสามารถชี้ชัดหรือมองหา
ความจริงแทใดๆ ไดเลย 

 
ฮอลลจึงเสนอใหมองบริบทของวัฒนธรรมประชานิยมขามพนไปจากกรอบคิดเชิง

ธุรกิจและการบริโภคฝายเดียว  เพราะไมมีความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมใดๆ  ที่อยูนอก
บริบทของอํานาจ  (culture  power)  และการครอบงํา  (domination)  โดยความสัมพันธระหวา
วัฒนธรรมตางๆ  ลวนประกอบไปดวยการตอสูตอรองที่ไมเทาเทียม 

 
ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะนําวัฒนธรรมประชานิยม Pop culture มาศึกษาในสวนของ

สาเหตุที่ทําผูชมเกิดการเปดรับ และใหความสนใจกับวัฒนธรรมเกาหลีจากการชมละครซีรีสเกาหลี
เร่ืองสะดุดรักที่พักใจ Full House ในครั้งนี้ เพื่อดูวาขอคิดเห็ของผูชมในการสรางความสนใจใน
วัฒนธรรมเกาหลีนั้นแทที่จริงแลวเกิดจากอะไร 
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2.3  แนวคิดเรื่ององคประกอบของละครโทรทัศน 
  

กาญจนา แกวเทพ ( 2543) กลาววา  “การใชเวลาวันละหลาย ๆ ช่ัวโมงเพื่อนั่งอยูหนาจอ
โทรทัศนและติดตามละครทีวี แตละเรื่อง เปนหนึ่งในภารกิจประจําวันที่คนไทยกวาครึ่งประเทศทํา
อยูอยางเปนประจําสม่ําเสมอในทศวรรษนี้”  

 
ซ่ึงความหมายของ “ละครโทรทัศน” ในมุมมองของคนดู คือ ละครที่แพรหลายทาง

หนาจอแกว สวนใหญเปนละครหลายสิบตอนจบ มีลักษณะเปนการเลาเรื่องแบบ นวนิยาย นําเสนอ
อยางตอเนื่องภายในสัปดาห ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร และมีเชนนี้อยูตลอดทั้งป ไมมีขาด 

 
หากเราพิจารณาดูถึงหลังจอ หรือมองใหรอบจอแลว เราจะพบวา คํานิยามของ “ละคร

โทรทัศน”นั้น มีความหมายกวางขวางลึกลํ้ายิ่งกวาที่ไดกลาวมาแลว 
 
ทั้งนี้เพราะ “ละครโทรทัศน” นั้นมีผูเขามาเกี่ยวของหลายฝาย และแตละฝายก็รับรูละคร

โทรทัศนกันไปคนละแงมุม ลําหรับกลุมผูชมนั้น ละครโทรทัศนสามารถเปนผลผลิตทางวัฒนธรรม
ที่ใหความบันเทิงแกมวลชนโดยทั่วไป (popular culture of entertainment) และสําหรับผูอุปถัมภ
รายการ ละครโทรทัศนสามารถเปนสินคาทางธุรกิจ (economic commodity) ที่ธุรกิจตาง ๆ อยากยื่น
มือเขามาเกี่ยวของ และทายที่สุดสําหรับผูสรางละครบางกลุม ละครโทรทัศนก็อาจจะมีความหมาย
เทียบเทากับผลงานศิลปะชิ้นหนึ่ง  

 
ละครโทรทัศนที่เราเลือกดูนั้น ไดผานการคัดเลือกมาแลวจากหลายมือไมวาจะเปน

เจาของสถานี เจาของคายผูสราง และมือหนึ่งที่ตองมีสวนรวมในการเลือกอยางแนนอนก็คือ ผู
อุปถัมภรายการ ซ่ึง ผูอุปถัมภรายการก็บอกหลักเกณฑของตนวา เลือกสนับสนุนรายการที่มี Rating 
ดี ก็คือความนิยมของคนดูนั่นเอง จึงคลาย ๆ กับวาแทที่จริงแลว กลุมคนดูตางหากที่เปนผูกําหนด
โฉมหนาละครโทรทัศน 

 
เนื่องจากละครโทรทัศนเปนรูปแบบความบันเทิงที่กาวตามหลังละครวิทยุมา ฉะนั้นจึง

ไดสืบทอดเอากลุมผูรับของวิทยุมาดวย  ซ่ึงกลุมเปาหมายก็คือ บรรดากลุมแมบานที่ใช
ชีวิตประจําวันอยูภายในบาน    
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ละครโทรทัศนนั้นมีความเกี่ยวของกับผูหญิงตั้งแตเร่ิมตนมาแลว เนื่องจากวากลุมผูชม
นั้นคือ กลุมสตรีเปนสวนใหญ  แตแทจริง ความสัมพันธระหวางละครโทรทัศนกับผูหญิงนั้นมีเกาะ
เกี่ยวที่ผูกพันหลายดานมากกวาดานผูชมเทานั้น แมแตกระบวนการผลิต เร่ิมตั้งแตเจาของบท
ประพันธที่นํามาทําละครโทรทัศนก็เปนนักเขียนสตรีเปนสวนใหญ  เรื่องราวที่เปนแกนเคาโครง
เร่ืองของละครโทรทัศน ก็มักจะเปนเรื่องของชีวิตรัก ครอบครัว การเสียตัว การทําแทง เร่ืองผัวมีเมีย
นอย ฯลฯ ซ่ึงลวนแตเปนเรื่องของผูหญิงทั้งนั้น  

 
และในมิติที่ลํ้าลึกกวานั้น ในขณะที่ละครโทรทัศนก็คือกระบวนการสรางสรรคและสืบ

ทอดสัญลักษณตาง ๆ ในสังคมนั้น ไดมีผูใหขอสรุปความสัมพันธระหวางละครโทรทัศนกับผูหญิง
เอาไววา “ละครโทรทัศนเปนกระบวนการผลิตและสืบทอด วัฒนธรรมของผูหญิง (women culture) 
ที่สําคัญที่สุด” 
   

ซ่ึงในการศึกษาเรื่องของละครเกาหลีที่ออกอากาศทางโทรทัศน  จําเปนที่จะตองมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสวนตางๆของละครโทรทัศนเสียกอน ซ่ึงบทละครโทรทัศนแตละเรื่อง
ประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้(จากหนังสือ Poetics ของ Aristotle อางใน มาณวิกา ตันติสุกฤติ , 
2528)  

1.  เคาโครงเรื่อง (Plot) หมายถึง การลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในละครอยางมี
เหตุผลและมีจุดหมายปลายทาง เคาโครงเรื่องที่ดีจะตองมีความสมบูรณในตัวของมันเอง และมี
ความยาวพอเหมาะ ประกอบดวยตอนตน กลาง และจบเหตุการณทุกตอนมีความสัมพันธกันอยาง
สมเหตุสมผลตามกฎแหงกรรมคือ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในฉากหนึ่งจะตองเปนผลสืบเนื่องจากการ
กระทําในฉากที่นํากอนและในทํานองเดียวกัน ก็จะเปนสาเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฉากตอไป 

2.  ตัวละครและการวางนิสัยตัวละคร (Character and characterization) ซ่ึงหมาย
รวมถึงพัฒนาการของนิสัยของตัวละครดวย 

 
ตัวละครคือ ผูกระทําและผูไดรับผลการกระทําในบทละคร แบงออกเปน 2 ประเภทคือ  

1.  ตัวละครที่มีลักษณะเปนแบบตายตัว (Typed Character) หมายถึงตัวละครที่
สามารถมองเห็นไดแตเพียงดานเดียว และมักมีลักษณะนิสัยตามแบบฉบับที่นิยมใชกันในบทละคร
ทั่วไป เชน “พระเอก” “นางเอก” “ผูราย” “ตัวโกง” “ตัวอิจฉา” เปนตน 

DPU
DPU



 19 

2.  ตัวละครที่เห็นไดรอบดาน (Well-rounded Character) หมายถึงตัวละคร
ประเภทที่มีความลึกซึ้งและเขาใจยากกวาตัวละครประเภทแรก มักมีลักษณะคลายชีวิตของคนจริงๆ 
ซ่ึงอาจมองเห็นไดโดยรอบดาน มีทั้งสวนดีสวนเสียและตองศึกษาอยางละเอียดจึงจะสามารเขาใจได 

สวนการวางลักษณะนิสัยตัวละครคือ การที่ผูเขียนไดกําหนดใหตัวละครมีลักษณะนิสัย
ตามความเหมาะสมของเรื่องราวที่เสนอ สวนพัฒนาการของนิสัยตัวละครนั้นหมายถึง การที่นิสัยใจ
คอหรือทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ในชีวิตของละครมีพัฒนาการหรือเปล่ียนแปลงไปเนื่องจาก
ประสบการณหรือเหตุการณที่มากระทบวิถีชีวิตของคน 

3.  ความคิด (Thought) ความคิดที่อยูในบทละครนั้นคือ ขอเสนอที่เขียนพิสูจนได
วาเปนจริงจากเรื่องราวและเหตุการณที่เกิดขึ้นในละคร กลาวคือ หลังจากที่ไดชมละครเร่ืองนั้นๆ 
ไปแลว ผูชมจะไดรับแงคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ในชีวิตที่ผูเขียนตองการสื่อสารตอผูชม 

“ความคิด” ที่อยูเบื้องหลังเรื่องราวในละครก็คือ จุดมุงหมายหรือความหมายของบท
ละครเรื่องนั้น ในปจจุบันมีผูนิยมใชคําวา “แกน” (Themes) ของเรื่อง ซ่ึงหมายความวาละครเรื่องนี้
พูดถึงอะไรและพูดถึงเรื่องนั้นวาอยางไร 

ความคิดที่อยูในบทละครจะตองมีความกลมกลืนเปนโครงเรื่องและตัวละครอยางที่จะ
แยกจากกันไมได วิธีการแสดงความคิดของผูเขียนบทก็คือ แสดงผานเหตุการณที่เกิดขี้นในละครซึ่ง
จะตองเปนไปอยางสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสมทั้งในแงของโครงเรื่องและตัวละครหลักของ
การให “ความคิด” ที่ถูกตองจะตองเปนการใหความคิดอยางแนบเนียน โดยที่ผูชมจะไดรับความคิด
จากประสบการณในการติดตามเรื่องราวในละคร ความคิดเบื้องหลังบทละครจะตองเปนสิ่ง
เหตุการณในละครพิสูจนใหเราเห็นวาเปนความจริงจากการกระทําของตัวละครและจากผลที่ตัว
ละครไดรับจากการกระทําอันนั้น ซ่ึงขึ้นอยูกับการวางเคาโครงเรื่องที่ดี การสรางตัวละครที่นาสนใจ
และความลึกซึ้งที่ซอนอยูเบื้องหลังบทละครเรื่องนั้นๆ 

4.  การใหภาษา (Diction) หรือบางตําราใชวา Dialogue หมายถึงศิลปะของการ
ถายทอดเรื่องราวและความคิดของผูประพันธออกมาทางคําพูดของตัวละครหรือบทสนทนา การ
เขียนบทเจรจาที่ดี ผูเขียนจะตองสามารถเขียนใหเหมาะสมกับประเภทของบทละคร ลักษณะนิสัย
ของผูพูดและเหตุการณแตละตอนในละคร และยังจะตองมีความกระจางเพียงพอที่ผูชมฟงแลวจะ
สามารถเขาใจและติดตามเรื่องราวไดโดยตลอดดวย นอกจากนี้บทเจรจาที่ดีนั้นควรจะแสดง
ลักษณะนิสัย ความคิดอาน ความรูสึก ตลอดจนอารมณของผูพูด มีความภายใตคําพูดที่นําไปสูการ
แสดงออกของตัวละครในแงของการกระทํา ตลอดจนมีผลเกี่ยวเนื่องในการดําเนินเรื่องอีกดวย 

5.  เพลง (Song) หมายถึงศิลปะการถายทอดเรื่องราวและความคิดของผูประพันธ
ออกมาทางบทเพลงที่ตัวละครขับรอง แมวาปจจุบันบทละครจะมิไดมีเพลงทุกเรื่อง เราก็สามารถใช
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บทเพลงใหเปนสวนหนึ่งของบทละครได และบทเพลงในละครเรื่องนั้นจะตองมีความสัมพันธกับ
องคประกอบอื่นๆ อยางชนิดที่จะไมสามารถตัดทิ้งไดเลยโดยไมกระทบกระเทือนคาของบทละคร
นั้นๆ  

6.  ภาพ (Spectacle) เนื่องจากบทละครไมไดเขียนขึ้นมาสําหรับการอาน แตเปน
การเขียนขึ้นเพื่อนํามาแสดงความดีเดนของบทละครจึงมิไดอยูที่คําพูดของตัวละครที่พิมพไวบน
หนากระดาษแตเพียงอยางเดียว ส่ิงอื่นๆ เชน บทบาทของตัวละครที่จะสามารถนํามาแสดงใหเห็น
ไดดวยใบหนา ทาทางและจังหวะการเคลื่อนไหวที่แนบเนียน จะชวยเพิ่มพูนรสชาติใหแกละคร
เร่ืองนั้นๆ ไดเปนอยางมาก บทละครที่ดีเดนมักจะเต็มไปดวยจุดตางๆ ที่นักแสดง ผูกํากับการแสดง 
ผูออกแบบและสรางสรรคทางดานตางๆ จะสามารถนํามาตีแผความหมายและการแสดงออกในแง
ของ “ภาพ” ที่ปรากฏสูสายตาผูชมไดอยางมีศิลปะชวนใหติดตาม 

 
สําหรับเนื้อหาของบทละครโทรทัศน คุณภาพของเนื้อหาเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหละคร

โทรทัศนนั้นมีคุณภาพละมีคุณคามากยิ่งขึ้น Nossiter (1986) ไดสรุปวาคุณภาพของเนื้อหาพิจารณา
จากปจจัย 3 ประการคือ  

1. ความชัดเจนของวัตถุประสงคในการประเมินคาของเนื้อหานั้น กลาวคือ ผูผลิต
ตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนในเรื่องหรือในประเด็นที่ทําอยู รวมท้ังในเรื่องของ
ลักษณะนิสัยตัวละครและชัดเจนในสิ่งที่ตองการจะใหผูชมติดตาม 

2. คุณภาพในเรื่องของความแปลกใหม คือ การใชกับสื่อใหมๆ สรางสรรคในรูป
แบใหมหรือขยายโลกทัศนของผูชมใหกวางขึ้น 

3. คุณภาพในเรื่องของความเหมาะสมกับสถานการณ พิจารณาจากความสัมพันธ
ของเนื้อหาตอเหตุการณรวมสมัย ที่ทําใหคนคิดถึงประเด็นปญหาที่อยูรอบๆ ตัว ซ่ึงทําไดโดยการ
นําเสนอความหมายที่มากขึ้น กลาวคือ ผูผลิตเลือกเรื่องราวที่รวมสมัยโดยนําเสนอแบบออมๆ ที่ทํา
ใหคนดูไมรูสึกวาถูกสอน 

 
ละครเรื่องตางๆ ที่นําเสนอตอผูชมสามารถวิเคราะหแกนเรื่องของละคร (The analysis 

of theme) ออกไดเปน 6 ประเภทไดแก (J.S.R. Good lad, 1971) 
1. Love Theme ละครที่มีแนวเรื่องเกี่ยวกับความรัก เนื้อเร่ืองจะเปนเรื่องของความ

รัก ไมวาจะเปนความรักระหวางหนุม-สาว, สามี-ภรรยา โดยจะเปนเรื่องของการใชชีวิตอยูรวมกัน 
ความสัมพันธของความรักเกิดขึ้นไดอยางไร มีอุปสรรคอยางไรและจบลงอยางไร และแนวเรื่อง
ความรักนี้จะรวมถึงความรักในครอบครัวดวย 
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2. Morality Theme ละครที่มีแนวเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา เนื้อเร่ืองจะเกี่ยวของ
กับปญหาที่เกิดขึ้นจากหลักศีลธรรมของสังคม ละครจะแสดงใหเห็นถึงคุณคาของการทําความดีวา
เปนสิ่งจําเปนและเปนสิ่งสังคมปรารถนา หรือแสดงใหเห็นถึงการที่บุคคลเลือกที่จะกระทําระหวาง
ความดีกับความชั่วและผลที่ไดรับจากการทําดีและทําชั่วนี้ 

3. Idealism Theme ละครที่มีแนวเรื่องประเภทนี้จะแสดงใหเห็นถึงบุคคลที่มีความ
พยายามที่จะกระทําสิ่งตางๆ ใหบรรลุผลในสิ่งที่ตนปรารถนา บุคคลประเภทนี้อาจจะเปนนักปฏิวัติ 
ผูที่มีอุดมการณชาตินิยม เสรีนิยม เปนนักบวชหรือเปนศิลปนก็ได ซ่ึงมีความคิดที่แตกตางไปจาก
บุคคลทั่วไปในสังคม อาจจะรุนแรงกวาหรืออาจจะเปนการตอตานกับสิ่งที่สังคมเปนอยู 

4. Power Theme เปนแนวเรื่องที่เกี่ยวกับอํานาจ เปนเรื่องของความขัดแยงระหวาง
บุคคล 2 คนหรือ 2 กลุมที่มีความตองการในสิ่งเดียวกัน เชน ตําแหนงหนาที่ การมีอํานาจในการ
ควบคุมสถานการณ ความขัดแยงสวนบุคคล ความขัดแยงสวนบุคคล ความขัดแยงระหวางชนชั้น 
รวมถึงการแสวงหาอํานาจดวยการตอสูกับอุปสรรคตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ 

5. Career Theme เนื้อเร่ืองจะแสดงใหเห็นถึงความพยายามของบุคคลที่จะทํางาน
ใหประสบความสําเร็จเพื่อสถาบันหรือประเทศชาติ โดยตองฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย 

6. Outcast Theme เนื้อเรื่องจะเปนเรื่องของคนที่ดําเนินชีวิตในสังคมที่แตกตางจาก
คนทั่วไปจากสาเหตุตาง ๆ ไดแกสาเหตุทางรางกาย เชน คนพิการ รูปรางหนาตานาเกลียด หรือ
เนื่องมาจากสาเหตุทางสังคม เชน นักโทษ โสเภณี เด็กกําพรา โดยเนื้อเร่ืองจะแสดงใหเห็นถึงการใช
ชีวิตของบุคคลเหลานี้ในสังคม ปฏิกิริยาที่เขาแสดงออกตอสังคมและสิ่งที่สังคมปฏิบัติตอเขา 
 

ละครเกาหลีที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ คือเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ จะมีเนื้อหาเปนแบบ 
Love Theme คือมีแนวเรื่องที่เกี่ยวกับความรักระหวางหนุมสาวรวมทั้งความรักของครอบครัว
ระหวางพอ แม ลูก ซ่ึงจากแนวคิดเรื่ององคประกอบละครโทรทัศนนี้สามารถสงเสริมความเขาใจ
เกี่ยวกับละครโทรทัศน และมีประโยชนในการวิเคราะหเนื้อหาของละครโทรทัศนเกาหลีที่มีการ
นําเสนอบริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรม ผานองคประกอบของละครโทรทัศน ในแตละ
แงมุม 
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2.4  แนวคิดการเลาเรื่อง   
 

ละครโทรทัศนเปนสื่อบันเทิงที่ไดรับความนิยมอยางมากสังเกตจากชวงเวลาหลัก 
(Prime time) สวนใหญจะมีรายการละครโทรทัศนพรอมกันเกือบทุกสถานีโทรทัศน และที่สําคัญ
ในปจจุบันวงการละครเริ่มมีสีสันมากขึ้นเมื่อมีละครจากตางประเทศเขามาออกอากาศในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะละครเกาหลีที่สรางกระแสนิยม โดยการเลาเรื่อง มีหลักสําคัญ ดังหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 

1.  โครงเร่ือง (Plot) 
เปนขอบขายของเรื่องราว หรือเหตุการณตาง ๆ ที่ทําใหเร่ืองดําเนินไป ผูเขียนจะกาํหนด

โครงเรื่องโดยนําแกนเรื่องมาขยายเปนโครงเรื่อง โดยตองกําหนดวาจะเปดเรื่องอยางไร ตัวละครจะ
มีบทบาทอยางไร มีปญหาอุปสรรคและวิธีการแกไขอยางไร และตอนสุดทายเปนอยางไร เมื่อ
กําหนดโครงเรื่องอยางคราว ๆ แลวจึงนํามาเขียนเปนเรื่องราวตาง ๆ โดยปกติการลําดับเหตุการณจะ
มี  5 ขั้นตอน คือ  

1.1    การเริ่มเรื่อง หรือเปดเรื่อง  
1.2    การพัฒนาเหตุการณ  
1.3    ภาวะวิกฤติ หรือจุด Climax  
1.4    ภาวะคลี่คลาย (Falling Action)  
1.5    การปดเรื่องหรือการจบเรื่อง (Ending)  

 
2.  ลําดับเหตุการณ (Sequence) 
คือการดําเนินเรื่องหรือการเลาเรื่องโดยเนนไปที่การโยงลําดับของเหตุการณตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นเขาไวดวยกันจนสามารถเลาเรื่องได ซ่ึงเรียกวา การคนหา  Syntagmatic Structure หรือการ
วิเคราะหเชิง Diachronic Analysis  จะประกอบขึ้นดวย Function ที่แนชัดบางประการ ซ่ึง function 
หรือ Element เหลานี้นับเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของการสรางเรื่องราวขึ้น นอกจาก Function แลวส่ิง
ที่มีความสําคัญตอการเลาเรื่องก็คือการลําดับกอน-หลังของเหตุการณที่เกิดขึ้น เพราะถือเปนตรรกะ 
(Logic) ของตัวบท (Text) ในการเลาเรื่องและการจัดลําดับของหนวยเหลานี้ ก็มีผลตอการสราง
ความหมายใหเกิดกับผูรับสารนั่นก็คือ Fact ซ่ึงเกิดจาการ editing ของเราเอง ( Vladimar Propp  ผูที่
คนควาในการวิเคราะหโครงสรางของการลําดับเหตุการณตอเนื่องของการเลาเรื่อง (Syntagmatic 
Structure) ซ่ึงทําการศึกษาเรื่อง Morphology เร่ืองของ Form ซ่ึงเปนการศึกษาถึงองคประกอบกับ
ความสัมพันธขององคประกอบและภาพรวมทั้งหมดของเรื่อง) 
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3.  ความขัดแยง (Conflict) 
การศึกษาถึงความขัดแยงจะชวยทําใหเราเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น เพราะอันที่

จริงนั้น เร่ืองเลาก็คือการสานตอเรื่องราวบนความขัดแยงนั่นเอง ซ่ึงความขัดแยงสามารถแบง
ออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ไดแก 

3.1  ความขัดแยงระหวางคนกับคน เชน การที่ตัวละครทั้งสองฝายไมลงรอยกัน 
แตละฝายตอตานกัน พยายามที่จะทําลายลางกัน 

3.2  ความขัดแยงภายในจิตใจ เปนความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวละคร 
ตัวละครจะรูสึกสับสนหรือยุงยากใจในการที่จะตัดสินเพื่อจะกระทําการอยางที่คิดไว เชน 
ความรูสึกขัดแยงกับกฎระเบียบสังคม เปนตน 

3.3  ความขัดแยงกับพลังจากภายนอก เชน ความขัดแยงกับสภาพแวดลอมหรือ
ธรรมชาติ  

สําหรับวิธีที่ใชในการศึกษาขอขัดแยงนั้น Claude Levi – Strauss (อางใน ฉลองรัตน 
ทิพยพิมาน , 2539)เสนอวิธีการแบงขั้วตรงกันขาม หรือ Binary Oppositions ซ่ึงเปนแนวคิดที่อยูบน
พื้นฐานของความเชื่อที่วามนุษยสามารุเขาใจโลกโดยการแบงส่ิงตาง ๆ ออกเปนสวน ๆ เพื่อ
เปรียบเทียบกัน เชน สวยกับขี้เหร ผูหญิงหรือผูชาย เปนตน วิธีการ  Binary Oppositions  ดังกลาวจะ
ใชวิธีการแบงคําออกเปนสองกลุมที่มีความหมายขัดแยงกัน เชน แข็งแรง – ออนแอ  ใชเหตุผล – ใช
อารมณ  ผูหญิง – ผูชาย เปนตน การศึกษาเพื่อหาคูตรงกันขามที่ซอนอยูภายในตัวสารหรือที่เรา
เรียกวา การคนหา Paradigmatic Structure  นี้จะทําการศึกษาตัวบท (Text)  โดนพิจารณาจาก 
“ความสัมพันธ”  ที่เกิดจากสัญญะตาง ๆ ภายในตัวบท เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงรูปแบบที่เปน Binary 
Oppositions  เราเรียกการวิเคราะหวิธีการสรางความหมายในลักษณะนี้วาเปน การวิเคราะหเชิง 
Synchronic Analysis  การวิเคราะหใหเห็นถึงขั้วตรงกันขามนั้นจะเผยใหเห็นถึงคุณลักษณะเดนที่
เปนปจจัยของการสื่อความหมายในสิ่งนั้น ๆ ใหปรากฏออกมา โดยถาไมมีการเทียบแยงใหเห็น
ลักษณะ ที่ตรงขามกันนี้ คุณลักษณะนั้นก็อาจจะแฝงอยูในรูปของศักยภาพหรือไมเปนที่สังเกตเห็น
ตามนิยามของมายาคติ  
 

4.  ตัวละคร (Character) 
ตัวละครแตละตัวจะตองมีองคประกอบ 2 สวนเสมอ ไดแก สวนที่เปนความคิด 

(Conception) และสวนที่เปนพฤติกรรม (Presentation)    ในสวนแรก คือความคิดของตัวละครมัก
เปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยากจนกวาจะมีเหตุผลที่เพียงพอสําหรับการเปลี่ยนแปลงตัวละครที่ดีมักมี
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ความคิดเปนของตัวเอง ซ่ึงภูมิหลังของตัวละครจะเปนตัวกําหนดความคิดและจิตใจของตัวละคร 
และสวนพฤติกรรมนั้นก็เปนสวนที่เปนผลจากความคิดและทัศนคติของตัวละครโดยตรง 

 
การวิ เคราะหตัวละครนั้น  วลาดิ เมียร  พร็อพ   พบวาในเรื่องเลาแตละเรื่องจะ

ประกอบดวยตัวละครที่มีบทบาทตางกัน ดังตอไปนี้ 
-  พระเอก (Hero) เปนตัวแทนของฝายธรรมะและเปนผูนําในการแกไขขอขัดแยง

ตาง ๆ 
-  นางเอก (Princess) ละครเกาหลีสวนใหญใชนางเอกเปนตัวเลาเรื่องราว ชวย

ดึงดูดความสนใจจากผูชมไดเปนอยางดี บางครั้งนางเอกอาจเปนตัวละครหลักของเรื่อง หรืออาจจะ
เปนแคตัวละครประกอบก็ได 

-  ผูราย (Villain) เปนผูที่กอความเดือนรอนตาง ๆ หรือเปนผูที่เปนปรปกษกับตัว
ละครหลักในเรื่อง 

-  ผูชวยเหลือ (Helper) เปนผูชวยตัวละครเอกใหผานพนอุปสรรค บางเรื่องผูชวย
อาจจะเปนพระรองของเรื่องก็ได 

-  ผูให (Donor) โดยมากมักจะเปนอาจารยของตัวละครหลักหรือผูที่ใหคําปรึกษา
ในการแกไขปญหา 

-  ผูสงสาร (Dispatcher) มักจะเปนผูที่พบเห็นเหตุการณราย หรือพบการกระทําผิด
ของผูราย แลวนําเรื่องที่พบเห็นไปเลาใหตัวละครเอกฟง 

-  พระเอกจอมปลอม (False Hero) เปนตัวละครที่แสรงเปนคนดีแตเปดเผยความ
ช่ัวรายในภายหลัง 
  

ตัวละครตามเกณฑของพร็อพนี้ หนึ่งตัวอาจมีมากกวาหนึ่งบทบาทหรือตัวละครอาจ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวเองจากบทหนึ่งไปสูอีกบทหนึ่งก็ได 
  

นอกจากการวิเคราะหบทบาทตัวละครดังกลาว คุณสมบัติของตัวละครก็เปนสวนที่
นาจะนํามาวิเคราะหเชนกัน ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ตัวละครเปนผูกระทํา (Active) 
คือตัวละครที่มีความเข็มแข็ง พึ่งตนเองได ไมคอยถูกคุกคามจากผูอ่ืน และตัวละครผูถูกกระทํา 
(Passive) คือ ตัวละครที่ลักษณะตรงขามกับละครผูกระทํา คือ ออนแอ ตองพึ่งพาคนอื่น ๆ หรือ ถูก
ควบคุมจากคนอื่น ๆ มักเปนผูหญิงมากกวาผูชาย 
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และการที่จะพิจารณาตัวละครตามที่กลาวมาขางตน การพิจารณาถึงลักษณะภายนอก 
เชน การแตงกาย ลักษณะรูปราง กริยาอาการ นิสัยใจคอ หรือพฤติกรรมตาง ๆ ตลอดจนไปถึง คาํพดู
และบทสนทนา ตอบโตของตัวละครก็มีสวนสําคัญ เพราะสิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนตัวสะทอนให
เห็นถึงความคิด ทัศนคติและเอกลักษณของตัวละครทั้งส้ิน 
  

5.  แกนความคิด (Theme) 
เปนองคประกอบที่สําคัญในการเลาเรื่อง หากตองการทราบวาแนวคิดหลักที่ผูเลา

ตองการใหถายทอดใหทราบ จําเปนอยางยิ่งที่ตองจับใจความสําคัญของเรื่องใหได Hurtik and 
Yarber (1971) ไดใหความหมายของแกนความคิดไววาเปนความคิดรวบยอดที่เจาของเรื่องตองการ
นําเสนอ ซ่ึงจะทําความเขาใจแกนความคิดในเรื่องไดจากการสังเกตองคประกอบตาง ๆ ในการเลา
เร่ือง แกนความคิดแตละเรื่องจะมีรายละเอียดและองคประกอบยอยในการสนับสนุนความคดิหลักที่
ตางกันออกไป 

 
6.  ฉาก 
ฉากเปนสถานที่ซ่ึงรองรับเหตุการณตาง ๆ ของเรื่อง สามารถบงบอกถึงความหมาย

บางอยางของเรื่องไดดวยและมีอิทธิพลตอความคิด หรือการกระทําของตัวละครเชนกัน (ปริญญา 
เกื้อหนุน , 2537 )  ประเภทของฉากในเรื่องเลาตาง ๆ อาจแบงไดเปน 5 ประเภท ดังนี้ (ธัญญา สังข
พันธานนท ,2539 ) 

-  ฉากที่เปนธรรมชาติ เชน ปาไม ทุงหญา หรือบรรยากาศเชาหรือคํ่าในแตละวัน 
-  ฉากที่เปนสิ่งประดิษฐ เชน บานเรือน ขางของเครื่องใชตาง ๆ 
-  ฉากที่เปนชวงเวลาหรือยุคสมัย 
-  ฉากที่เปนการดําเนินชีวิตของตัวละคร หมายถึง สภาพแบบแผนหรือกิจวัตร

ประจําวันของตัวละครหรือชุมชนที่ตัวละครอาศัยอยู 
-  ฉากที่เปนสภาพแวดลอมเชิงนามธรรม เปนสิ่งที่จับตองไมได มีลักษณะเปน

ความเชื่อหรือความคิด เชน คานิยม ประเพณี หรือธรรมเนียมปฏิบัติ เปนตน 
 

7.  ภาพและมุมกลอง 
ภาพที่เห็นบนจอจะมีสวนที่สัมพันธกับภาพที่เลือกใช การเคลื่อนไหวและขาดของภาพ

นั้นจะมีความสัมพันธกับวัตถุที่ถูกบันทึกดวย การเลือกใชเทคนิคตาง ๆ ในการนําเสนอที่แตกตาง
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กันเปนการแสดงใหเห็นถึงภาษาทางภาพยนตร ทําใหเราสามารถรับรูและตีความ ความคิด ทัศนคติ 
ความรูสึก คลอดจนถึงความหมายตาง ๆ ที่สงผานภาพยนตรออกมาได 

7.1  ขนาดภาพการบันทึกภาพ 
7.1.1  Establish Shot หรือ Long Shot นิยมใชในการบอกสถานที่ที่เกิดเหตุการณ 

รวมไปถึงการบอกอารมณในเรื่อง และบางครั้งอาจแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องเวลาหรือ
สถานที่ก็ได 

7.1.2   Full Shot นิยมใชในการแนะนําตัวละครหรือส่ิงของใหม ๆ ใหแกผูชมและ
แสดงเทียบเคียงใหเห็นถึงความแตกตางของตัวละครที่รวมเหตุการณเดียวกันได 

7.1.3  Medium Shot เปนภาพระยะใกลที่ผูชมสามารถมองเห็นรายละเอียดของการ
เคล่ือนไหวมือซ่ึงเปนสิ่งที่ดึงดูดใหผูชมจองมองดู 

7.1.4   Tight Two – Shot เปนการเสนอใหเห็นถึงความสัมพันธของตัวละคร 2 ตัว
รวมเฟรมเดียวกัน 

7.1.5   Close – up Shot เนนรายละเอียดที่มีความสําคัญตอเหตุการณนั้น เปนภาพ
อิทธิพลตออารมณและความรูสึกของผูชม เหมือนจะบอกเปนนัยวาใหดูอยางตั้งใจ 

7.1.6  Extre me Close – up เห็นเพียงบางสวนของ Subject เทานั้นเปนภาพที่
สําคัญที่สุด 
 

7.2   การเคลื่อนไหว 
การเคลื่อนไหวมีความสําคัญมาก เพราะเปนสิ่งที่ทําใหภาพยนตรแตกตางจากภาพนิ่ง

หรือภาพเขียน ซ่ึงสามารถแบงการเคลื่อนไหวในภาพยนตรได 2 แบบ ดังนี้ 
7.2.1   การเคลื่อนไหวของ Subject ตอหนากลองภาพยนตร เปนการเคลื่อนไหวที่

มีพลังในการดึงดูดสายตาของผูชมมาก โดยไมตองอาศัยองคประกอบอื่น ๆ ชวย 
7.2.2   การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการทํางานของกลองภาพยนตรและเลนส มีหลาย

วิธีดังนี้ 
(ก)  ลักษณะการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการทํางานของกลองถายภาพยนตร 

ไดแก  
(1)  Pan เปนลักษณะของการกวาดภาพไปในแนวราบของกลอง โดย

กลองจะตั้งอยูบนขาตั้ง ซ่ึงการแพนนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการติดตาม Subject ที่เคล่ือนที่อยู, 
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ Subject สองสิ่งที่เกิดขึ้นในฉากเดียวกัน และใชแทนสายตาของ
ตัวแสดงใสฉาก 
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(2)   Swish Pan เปนการถายภาพเหมือนการแพนแตมีความเร็วมากกวา
จนทําใหภาพมัว ไมชัดเจน นิยมใชแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ 

(3)   Tilt เปนการเคลื่อนไหวกลองในแนวดิ่ง โดยตั้งกลองไวที่ขาตั้ง มี
วัตถุประสงคเดียวกับการแพน 

(4)  Trucking Shot ใชวิธีตั้งกลองบนรถแลวเคลื่อนที่ไปเพื่อรักษา
จังหวะการเคลื่อนไหวของผูแสดง ใชเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวที่คอนขางเร็วและอยูไกลจากกลอง 

(5)  Dolly Shot ตั้งกลองไวบนลอเล่ือน สามารถเคลื่อนที่ไดใชเพื่อ
เคล่ือนกลองเขาไปใกล Subject เพื่อใหไดภาพขนาดใกลมากขึ้นหรือเปนการติดตามวัตถุ นิยมใชใน
การถายทําในสถานที่มากกวา 

(6)   Hand-Held Shot เปนการใชมือถือกลองหรือแบกกลองไวบนบา ใช
แสดงอารมณที่ไมคงที่ของบุคคล เชน เมา ฟนเฟอน 
 

(ข)  ลักษณะการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการทํางานของเลนส ไดแก 
(1)  Zoom In   ชวยสรางความตอเนื่องใหกับวัตถุ เพื่อดึงความสนใจให

มุงสูรายละเอียดซึ่งมีความหมายเฉพาะพิเศษ โดยท่ีผูชมสามารถรับรูความสัมพันธระหวาง
รายละเอียดเล็ก ๆ กับเนื้อหาสวนใหญได 

(2) Zoom Out ชวยใหผูชมมองเห็นพื้นที่ในภาพมากขึ้นเพื่อแสดง
ความสัมพันธของรายละเอียดเล็ก ๆ กับเนื้อหาสวนใหญได 

(3)  การเปลี่ยนแปลงความคมชัดของภาพ เปนการเปลี่ยนความคมชัด
ของภาพเพื่อแสดงความสัมพันธของวัตถุ 2 อยาง ในชวงเวลาเดียวกัน 

(4)  Follow Shot   เปนการบันทึกภาพที่กลองถายภาพเคลื่อนที่ไปพรอม
กับการเคลื่อนที่ของวัตถุดวย เปนวิธีที่ไมสนใจฉากหลังที่เปลี่ยนแปลง ทําใหดึงความสนใจไปสิ่งที่
มีการเคลื่อนไหวในฉากทั้งที่วัตถุสวนใหญอยูกับที่ หรือเปนฉากหลังที่ไมนาสนใจ 
  

7.3  การเชื่อม 
การเชื่อมนั้นชวยใหผูชมเขาใจไดวาเกิดการเปลี่ยนแปลงจากฉากหนึ่งไปอีกฉากหนึ่ง 

ความหมายเปลี่ยนไปทั้งในสวนของความตอเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ของ
เหตุการณในภาพยนตร โดยมีเครื่องมือที่ใชดังตอไปนี้ 

-  Cut  เปนการเปลี่ยนฉากอยางรวดเร็วในพริบตา แสดงความตอเนื่องของการ
กระทําใด ๆ ภายในชวงเวลาเดียวกันโดยไมถูกขัดจังหวะ 
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-  Fade In   เปนการเปลี่ยนแปลงจากภาพมืดเปนภาพคอย ๆ สวางชัดเจน เพื่อ
แนะนําภาพยนตรชวงความยาวของภาพจะมีผลตออารมณของภาพยนตรดวย ยิ่งนาน ยิ่งเศรา 

-  Fade Out   ภาพในซีนจะคอย ๆ หายไปจนกลายเปนมืด นิยมใหในตอนจบของ
ภาพยนตร หรือของซีนนั้น ๆ  

- Dissolve  มีลักษณะเปนการรวมภาพ Fade In และ Fade Out เขามาในชวง
เดียวกันดวยความยาวของฟลมที่เทากัน ใชเปลี่ยนแปลงโครงสรางของภาพยนตร เชนการเปลี่ยน
สถานที่หรือเวลาเพียงเล็กนอย 

-  Wipe  เปนการนําภาพใหมมาแทนที่ภาพเกาที่หายไปจากจอภาพยนตร โดยที่
ผูชมยังมองเห็นภาพทั้งสองซีนอยางชัดเจน ตลอดชวงความยาวของการกวาดภาพนั้นใชเพื่อ
เปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่เพียงเล็กนอย 

-  ภาพซอน เปนการพิมพฉาก2 ฉากหรือมากกวานั้นเขาดวยกันชวงความยาว
เดียวกัน ใชในการแสดงความหมายในเชิงจิตสํานึก 

8.  เสียง 
เปนองคประกอบที่สําคัญอีกสวนหนึ่งของภาพยนตร ชวยใหผูชมเขาใจเรื่องราวไดดี

ยิ่งขึ้นเสียงที่ใชในภาพยนตรประกอบไปดวย 
   

8.1 เสียงพูด ซ่ึงแบงออกไดเปน เสียงสนทนา และเสียงบรรยาย 
-  เสียงสนทนา (voice) เปนเสียงที่ไดยินพรอมกับการขยับปากของตัวละครเพิ่ม

ความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นเมื่อเห็นตัวแสดงพูดเอง เปนการใหรายละเอียดหรือขอมูลตาง ๆของ
เร่ืองราวในภาพยนตร นอกจากนี้ ภาษาพูด ยังบอกถึงอารมณ บุคลิกลักษณะและภูมิหลังของตัว
ละครอีกดวย 

- เสียงบรรยาย เปนเสียงที่ผูพูดไมปรากฏในภาพยนตร เปนการอธิบายถึง
เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร เปนการเพิ่มเติมขอมูลท่ีเปนคําพูดใหแกเร่ืองราวที่เปนภาพ
ชวยเชื่อมโยงฉากและเวลาในเรื่องได 

  นอกจากเสียงพูดดังกลาวแลว ยังมีภาษาอีกชนิดหนึ่ง คือ การใชเสียง อากัปกิริยา 
ทาทาง การเคลื่อนไหว ในการแสดงความหมายบางอยาง เชน เสียงถอนหายใจ เสียงผิวปาก การ
สายหนา การขมวดคิ้ว เปนตน 

 
8.2 เสียงประกอบ เปนสวนที่ทําใหภาพยนตรดูสมจริง และเปนธรรมชาติมากขึ้นชวย

บอกสถานที่โดยไมจําเปนตองเห็นบรรยากาศทั้งหมด ใชเชื่อมโยงฉากตาง ๆ เขาดวยกัน และยังชวย
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สรางอารมณใหผูชมคลอยตามไดอีกดวย นอกจากนี้ยังใชในการเลาถึงส่ิงที่ไมมีอยูจริงในฉากนั้นได
ดวย 

8.3 เสียงดนตรี เปนเครื่องเราอารมณของผูชมใหเกิดความรูสึกตาง ๆ และยังสามารถ
ชวยบอกสถานที่ของเหตุการณนั้น รวมไปถึงเหตุการณที่จะเกิดไดดวย เปนสวนที่มีบทบาทดาน
ความรูสึกของผูชมมากกวาเปนการฟงเพื่อความไพเราะทางดนตรี 
 

9. แสงสี 
9.1 โทนแสง คือสัดสวนของแสงสวางที่สุดไลไปจนถึงสวนที่เปนบริเวณเงาดําที่อยูใน

ฉากหรือเหตุการณ เปนองคประกอบสําคัญที่ใชแสดงอารมณหรือบรรยากาศใหแกเร่ืองราวไดการ
สรางภาพยนตรนั้น นิยมจัดโทนแสงเปน 3 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 

- Low – Key Tonality มีลักษณะเนื้อหามากกวาครึ่งในเหตุการณอยูในเงามืด 
แสดงใหเห็นถึงอันตราย ความหวาดกลัว ความลึกลับ 

-  High – Key Tonality เนื้อหามากกวาครึ่งในเหตุการณอยูในสวนที่สวาง แสดง
ถึงความสนุกสนาน ราเริง แตหากสวางมากไปอาจทําใหรูสึกแหงแลง ไมเจริญได  

-  Narrative Tonality   เปนแสงสวางที่อยูระหวาง Low – Key และ High – Key ใช
บอกเลาเหตุการณอยางตรงไปตรงมา ไมเนนอารมณ ชวยใหติดตามเรื่องไดงาย  

 
9.2  สี มีอิทธิพลตอจิตใจมนุษย สีแตละสีใหความรูสึกตางกัน สีวรรณะรอน จะให 

ความรูสึกมีพละกําลัง ร่ืนเริง สวนสีวรรณะเย็น ใหความรูสึกสงบ สบายใจ นอกจากนี้สียังมีความ
เปนสากลในการใหความรูสึกทางจิตวิทยาแกมนุษยทั่วโลกอีกดวย ยกตัวอยางเชน 

-  สีน้ําตาล แสดงถึงความมั่นคง ปลอดภัย ความอบอุน รักความสบาย รักสันโดษ 
-  สีแดง กระตุนใหเกิดความรูสึกกลัว แสดงถึงอันตราย ความเรารอน ความรอนใจ 
-  สีน้ําเงิน สีเขียว แสดงใหเห็นถึงความผอนคลาย สรางความขรึม สงางาม  
-  สีเหลือง ใหความรูสึกสวางสดใส มีพลัง ราเริงเบิกบาน 
-  สีมวง หมายถึง ชัยชนะ ความงามที่เร่ิมเสื่อมถอย ใหความรูสึกเศราหรือลึกลับ 
-  สีขาว เปนสีแหงความบริสุทธิ์ สะอาด สุภาพ 
-  สีดํา แทนความลึกลับ วางเปลา หดหู เศราใจ 
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ทฤษฎีสีที่ปรากฏในงานภาพยนตร แบงออกเปน 5 ประการ ไดแก 
-  สีกลมกลืน เปนสีนุมนวลไมตัดกันมาก ใหความรูสึกสงบ และลึกซึ้ง สีใน

วรรณะเย็นจะดูกลมกลืนกวาสีในวรรณะรอน 
-  สีตัดกัน เปนสีที่ตรงกันขามกันในวงสี เชน สีเหลืองกับมวง แดงกับเขียว การใช

สีประเภทนี้เปนการกระตุนอารมณ มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงและชวยสรางจุดสนใจ 
-  สีกระโดด เปนสีที่โดดเดนขึ้นมาจากสีพื้นสวนใหญซ่ึงเปนสีโทนเดียวกัน มัก

เปนสีสดที่ถูกแวดลอมดวยสีหมน ๆ สีกระโดดชวยใหดูมีชีวิตชีวา และรวมจุดสนใจของภาพ 
-  สีชุดเดียวกัน เปนสีที่ไลระดับออนแก ใหอารมณหลายอยางขึ้นอยูกับโทนสี สีที่

ครอบคลุมพื้นที่สวนใหญในภาพจะทําใหสีนั้นมีความสําคัญที่สุดในภาพ 
-  สีรุนแรง เปนสีที่จัดจาน รอนแรง สดใส ใหอารมณและบรรยากาศสนุกสนาน 

ร่ืนเริง เชน สีเหลือง แดง สม จะมีความรุนแรงมากที่สุดเมื่อนํามาใชรวมกับพื้นสีดําหรือเทา 
(จุฑามาศ สุกิจจานนท, 2539) 
 

10.  สัญลักษณพิเศษ 
เปนกลุมสัญลักษณที่มีความหมาย และสามารถเขาใจรวมกันเชนเดียวกับการเขาใจ

รวมกันในตัวอักษร โดยอาจจะเลียนแบบมากสิ่งที่เราเห็นหรือไมเห็นในโลกแหงความเปนจริง 
(ประสพโชค นวพันธุพิพัฒน, 2540) สัญลักษณ มีหนาที่ในการใชแทนความคิด ความรูสึกหรือชวย
เสริมองคประกอบของภาพใหมีความหมายหนักแนนขึ้นได เชน การที่มีดวงดาวเคลื่อนที่วนอยูรอบ
หัว แสดงใหเห็นถึงความเจ็บปวด การที่มีหยดเหง่ืออยูบนหนาแสดงถึงรางกายที่ออนลา หรือความ
กังวลยุงยากใจ เปนตน 

 
ทฤษฎีการเลาเรื่องที่กลาวถึงขางตนนี้ ไดกลาวถึงองคประกอบตาง ๆ ของเรื่องเลาแตละ

เร่ือง เมื่อวิเคราะหออกมาจะทําใหทราบวามีบริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรม อะไรบางที่
ปรากฏในละครเกาหลี ซ่ึงสามารถใชวิธีการในการวิเคราะหใหเห็นถึงความหมายตาง ๆ ทั้งใน
ระดับพื้นผิว (Manifest) และความหมายในระดับลึก (Latent)  ที่ส่ือออกมาตามเจตนารมณของ
ผูผลิต (ปรินดา องคสุรกุล , 2547) 

 
จากแนวคิดการเลาเรื่อง ผูวิจัยนํามาเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหเนื้อหาละคร

โทรทัศนเกาหลี เพื่อตอบปญหานําวิจัยวามีบริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมอะไรบางที่
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ปรากฎในละครเกาหลี และจากแนวคิดการเลาเรื่องนี้ผูชมไดรับ บริบททางสังคมและบริบททาง
วัฒนธรรม อยางไร  
 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีทางสัญญะวิทยา (Semiology) 
  
 คําวา  “sign”  ในภาษาอังกฤษนั้น  มีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา  “to semion”   ซ่ึงใน
ภาษาไทยแปลวา  “สัญญะ”  ในขณะที่มีผูใหความหมาย “สัญญะ”  เอาไวดังนี้ 
  
 F. De Saussure  (เกศยุคนธ  โพธมาศ, 2545 : 8)  อธิบายความหมายของสัญญะวา  เปน
ส่ิงที่สัมผัสไดดวยอายาตนะ (ประสาทรับสัมผัสทั้ง 5)  และเปนสิ่งที่คนกลุมหนึ่งตกลงใชส่ิงนัน้เปน
เครื่องหมาย (mark) ถึงอีกสิ่งหนึ่งไมไดปรากฏในสัญญะนั้น 
 
ลักษณะสําคัญของสัญญะมี 3 ประการคือ 

1. จะตองมีลักษณะทางกายภาพ 
2. จะตองมีความหมายถึงบางสิ่งบางอยางนอกเหนือจากตัวของมันเอง 
3. สัญญะนี้  จะตองถูกนํามาใชและรับรูโดยผูที่เกี่ยวของวาเปนสัญญะ  

 
P. Guiraud  ไดใหตัวอยางความหมายของสัญญะไววา  เมฆ  และควันไฟ  หากวางอยู

เฉย ๆ ไมถือวาเปนสัญญะ  (Sign)  เนื่องจากทั้งสองสิ่งนั้นไมมีความตั้งใจที่จะสงขาวสารอะไร  
ในทางตรงกันขาม  หากมีผูนํา  เมฆ  หรือ ควันไฟ  ไปใชเพื่อสงขาวสารบางอยางจึงถือวา
เปนสัญญะ  เชน  ในรายการพยากรณอากาศทางโทรทัศน  ใชรูปเมฆครึ้มเพื่อบงบอกวาวันนี้จะมี
ฝนตกดังนั้นเมฆในกรณีหลังนี้จึงจะถือวาเปน สัญญะ ตามความหมายของ สัญญะวิทยา 

 
จากตัวอยางที่ยกมาขางตน  จึงสามารถสรุปความหมาย “สัญญะ” ตามความหมายทาง 

“ทฤษฎีสัญญะวิทยา” ไดวา  สัญญะ (Sign)   หมายถึง  ส่ิงที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหมีความหมาย 
(Meaning)  แทนของจริง/ตัวจริง  (Object)   ในตัวบท (Text)  และในบริบท (Context)  หนึ่ง ๆ  

 
ในดานของการวิเคราะห  สัญญะวิทยาจะวิเคราะหทุกอยางที่ทําหนาที่เปน “สัญญะ”  

ไมวาจะเปนภาษาที่เปนตัวอักษร  ภาพถาย  ภาพวาด  อากัปกิริยา  อาหาร  รางกาย  วัตถุตาง ๆ 
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อาการเจ็บปวย ฯลฯ  โดยมุงประเด็นไปที่การนําไปใชในลักษณะของ  ปฏิบัติการทางสังคม (Social 
Practice)  เนื่องจากไมมีใครสามารถสื่อสารกับตัวเองไดอยูตลอดชีวิต 
 

ดังนั้นการใชสัญญะจึงเปนเรื่องของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธกันทางสังคม  
(Exchange Relationship) เชนเดียวกับกระบวนการสื่อสารเกือบทุกรูปแบบ ยกเวนการสื่อสาร
ภายในตัวบุคคล (Intrapersonal  Communication) โดยเฉพาะการสื่อสารมวลชน  ที่มีลักษณะเชิง
สังคมอยูเสมอ 

 
การวิเคราะหเชิงสัญญะวิทยา  จะใหความสําคัญกับการวิเคราะหตัวบทอยาง (Textual 

Analysis) โดยมุงเนนไปที่ความสัมพันธ (Relations) ระหวาง “ตัวบท” (Text) กับ “บริบท” 
(Context) ที่กอใหเกิดความหมาย (Meaning) ขึ้นมา ดังนั้นในการวิเคราะหเชิงสัญญะวิทยา  จึง
จําเปนตองรูจักและเขาใจบริบททางวัฒนธรรม  ที่เปนบอเกิดของสัญญะนั้น ๆ ดวยดังที่  J.Culler  
ไดกลาวไววา “ตัววัตถุเองจะยังไมมีความหมายอะไรในตัว  จนกวาจะมาอยูในบริบททางวัฒนธรรม
หนึ่งๆ ที่มีรหัสกําหนดความหมายเอาไว” 
 
วิธีการวิเคราะหสัญญะ 
 
 De Saussure  (เกศยุคนธ  โพธมาศ, 2545 : 9)  ไดแยกประเภทและระดับความหมายที่
บรรจุอยูในสัญญะออกเปน 2 ประเภทคือ 
 

 1.  การตีความตามความหมายตรง (Denotation) 
 2.  การตีความหมายโดยนัยแฝง (Connotation) 
  
 ซ่ึง Barthes  ก็ไดอธิบายถึงความแตกตางในการตีความนี้มาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ 
  
 ประการที่หนึ่ง  คือ  ความเชื่อดั้งเดิม  Barthes  กลาววาความหมายประการที่ 2 ที่สัญญะ
แสดงในชั้นที่ 2 (Second Order)  คือ ผานทางความเชื่อดั้งเดิม หมายถึงเรื่องเลาที่อธิบายหรือทําให
เขาใจธรรมชาติหรือความจริง  (Reality)  โดยอาศัยวัฒนธรรม  เร่ืองเลาดั้งเดิมมักจะเกี่ยวกับชีวิต
และความตาย  คนและพระเจา  ความดีและความชั่วราย  เร่ืองเลาปญญาชนมักจะเกี่ยวกับเพศชาย
หญิง  ครอบครัว  ความสําเร็จ  และวิทยาศาสตร 
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 คุณลักษณะอีกประการหนึ่งของความเชื้อดั้งเดิมที่  Barthes  ย้ําคือ  พลวัต  (Dynamism)  
มันเปลี่ยนแปลงและบางครั้งการเปลี่ยนแปลงก็เปนไปอยางรวดเร็วเพื่อสนองความตองการและ
คานิยมที่เปล่ียนแปลงของวัฒนธรรม  การตีความหมายโดยนัยแฝง  และความเชื่อดั้งเดิม  เปน
ชองทางสําคัญที่สัญญะไดแสดงความหมายในขั้นที่ 2 ซ่ึงเปนขั้นที่มีปฏิสัมพันธระหวางสัญญะกับ
ผูใชสัญญะหรือวัฒนธรรมอยางมาก 
  
 ประการที่สอง  คือ  สัญลักษณ ในป 1977  Barthes ไดกลาวถึง  Symbolic  วาวัตถุจะ
กลายเปนสัญลักษณเมื่อมันแสดงถึงประเพณีนิยมใหความหมายแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เชน   รถ Rolls 
Royce  เปนดัชนี (Index)  ของความร่ํารวย  แตเปนสัญลักษณ (Symbol)  ของสถานภาพทางสังคม
ของเจาของรถ  ทองเปนดัชนีของความร่ํารวย  แตเปนสัญลักษณของอํานาจ  เชน  รถ  Rolls Royce  
เปนสัญลักษณของความมั่งคั่ง  และในบทละครที่ชายคนหนึ่งถูกบังคับใหขายรถ   Rolls Royce 
ของเขา  ก็เปนสัญลักษณของความลมเหลวในธุรกิจและสูญเสีย  หรือในบทละครเรื่อง  Indiana 
Jones “ทอง”  ไดถูกใชเปนสัญลักษณของความร่ํารวย  อํานาจ  และสถานภาพ 
  
 ประการที่สาม   คือ  การใหสวนหนึ่งแทนสวนทั้งหมด  (Metonymy)  เปนการ
ปฏิบัติงานโดยการเชื่อมโยงความหมายในระดับเดียวกัน  เปนการถายทอดความหมายโดยที่หยิบ
เอาสวนเสี้ยวเล็กๆ  สวนหนึ่งของสัญญะ (part)  มาแทนความหมายของสวนรวมทั้งหมด  (whole)  
ตัวอยางที่พบบอยที่สุดคือ การใชสัญญะหนึ่งแทนเมืองตางๆ  เชน  หอไอเฟล  แทน  ปารีส  หรือ
นาฬิกาบิกเบน  แทน  ลอนดอน  ตมยํากุง  แทนอาหารไทยหรือความเปนไทย  เปนตน 
  
 จากลักษณะสําคัญทั้ง 3 ประการของทฤษฎีสัญญะวิทยานั้น  Barthes  ไดใชแนวทาง
วิชาสัญญะวิทยามาศึกษาตัวบท (Text)  ซ่ึงจะทําใหผูชมละครซีรีสเกาหลี สามารถเขาใจความหมาย  
ที่ตีความมาจากเนื้อหาของละครซีรีส เกาหลี และความหมายที่ตีความนั้นถือวาเปนความหมายที่
ปราศจากอคติ  และไมไดมีความหมายเฉพาะความหมายที่ปรากฏในระดับพื้นผิวเทานั้น  แตหากยัง
เปนความหมายโดยนัยแฝง  ซ่ึงผูสรางสารอาจจะตั้งใจหรือไมตั้งใจใหเกิดความหมายดังกลาวก็ได   
 
ตัวแปรที่เก่ียวของในการศึกษาทางสัญญะวิทยา 
  

จากแนวคิดทั้งหมดที่กลาวไปขางตน  สามารถสรุปไดวา  สัญญะวิทยา  เปนศาสตรที่
คนควาศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของกันอยู 3 ประการ  คือ 
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1.  ตัวสัญญะ (Signs)  สัญญะวิทยาจะศึกษาประเภทตางๆ  ของสัญญะ  นับตั้งแต
เร่ืองภาษาพูด ภาษาเขียน  ภาษาภาพ  ภาษาเสียง  ไปจนกระทั่งถึงอาการของโรค  อาหาร เส้ือผา 
ฯลฯ  โดยจะสนใจวิธีการที่สืบทอดความหมาย  (Meaning)  ของสัญญะเหลานี้ รวมทั้งวิธีที่สัญญะ
เหลานี้เขามาเกี่ยวของหรือเชื่อมโยงกับผูใชสัญญะ  ทั้งนี้เนื่องจากขอเท็จจริงที่วา  สัญญะเปน
ผลผลิตทางความคิดของมนุษย  เกิดมาจากการประกอบสราง  (Construction)  ของมนุษย  ดังนั้น  
การที่จะทําความเขาใจสัญญะ จึงจําเปนตองเขาใจตัวมนุษยผูสรางสัญญะนั้นดวย 

2.  รหัส  (Code)  เนื่องจากการใชสัญญะมีการจัดทําขึ้นอยางเปนระบบ  โดยระบบ
ที่นําเอาสัญญะมาประกอบเขาดวยกันนั้นเรียกวา รหัส  (Code)  ซ่ึงมีมากมายหลากหลายประเภท  
และมีคุณสมบัติแตกตางกันไป  เชน  บางประเภทมีการระบุเอาไวอยางชัดเจน  บางประเภทแฝง
เอาไวอยางซอนเรน  เปนตน 

3. วัฒนธรรม  (Cultures)  เนื่องจากสัญญะเปนผลิตกรรมของมนุษย (Manmade)  
ดังนั้นจึงเปนผลผลิตทางวัฒนธรรม  ทั้งสัญญะและรหัสจึงถูกสราง  ถูกใช  และทํางานอยูภายใต
บริบททางวัฒนธรรมหนึ่งๆ  เทานั้น  หากเปลี่ยนบริบทไป  สัญญะและรหัสนั้นก็จะเปลี่ยนแปลง
ความหมายไปเชน  “ความแกชรา”  อาจมีความหมายถึงความนาเคารพในสังคมไทยโบราณ  แตมี
ความหมายถึงการหมดสมรรถภาพ ในสังคมตะวันตกสมัยใหม  เปนตน 
 
 นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในเรื่องสัญญะที่มีผูทําการศึกษาคือ  John Fiske (เกศยุคนธ  โพธ
มาศ, 2545 : 11)  ไดกลาวถึงวิธีการศึกษาเชิงสัญญะวิทยาวา  เปนการศึกษาในสวนสําคัญ  3  สวน
คือ 
 1.  เปนการศึกษาในเรื่องสัญญะ (Sign)  ซ่ึงจะตองมีลักษณะทางกายภาพ  มีความ
หมายถึงบางสิ่งบางอยางที่นอกเหนือจากตัวมันเอง  และสัญญะนี้จะตองถูกนํามาใช  และรับรูโดยผู
ที่เกี่ยวของวาเปนสัญญะ (Sign)  ซ่ึงสัญญะตางๆ  สามารถแบงออกเปน  3  ประเภทคือ 

1.1 ภาพลักษณ (Icon)  หมายถึง สัญญะที่มีลักษณะเปนภาพหรือเปนวัตถุที่
มองเห็นไดชัดเจน  เชน  ภาพถาย  ภาพเหมือน  แผนที่ 

1.2.  ดัชนี  (Index)  หมายถึง  สัญญะที่มีลักษณะเปนตัวช้ีใหเห็นอีกสิ่งหนึ่ง  เชน  
เครื่องหมายที่แสดงยศ  ตําแหนง  จะเปนตัวช้ีใหเห็นถึงความมีอํานาจ 

1.3  สัญลักษณ  (Symbol)  หมายถึง  สัญญะที่มีลักษณะเกี่ยวกันกับส่ิงที่ปรากฏ
หรือ  ระเบียบหรือส่ิงที่ทุกคนเห็นพองตองกัน  เขาใจเหมือนๆ  กัน เชน ภาษาตัวเลข  หรือ ภาพใน
หลวง  ทุกคนก็เขาใจเหมือนกันหมดวาเปนสิ่งที่ตองใหความเคารพ  ยกยอง เทิดทูน 
  

DPU
DPU



 35 

 ลักษณะสัญญะ  (Sign)  ทั้ง 3 ชนิดนี้  ไมไดแยกจากกันโดยเด็ดขาด  สัญญะหนึ่งๆ  อาจ
ประกอบดวยรูปแบบตางๆ  กัน  ซ่ึงอาจจะเปนทั้งภาพลักษณ  ดัชนี  และสัญลักษณรวมกันอยูก็ได  
เชน ภาพพระสงฆ  สามารถเปนไดทั้งภาพลักษณ  ก็คือ  ภาพเหมือนของพระจริงๆ  ขณะเดียวกันก็
เปนดัชนีคือ  เปนตัวช้ีใหเห็นถึงตัวแทนของศาสนา  และเก็บเปนทั้งสัญลักษณดวยในแงที่ทุกคน
ตองใหความเคารพนับถือ 
 
 2.  การศึกษาในเรื่องรหัส  (Code)  เปนรหัสพฤติกรรม  (Code of behavior)  และรหัส
การใหความหมาย (Signifying code)  ซ่ึงอยูในลักษณะของสัญญะตางๆ ที่ปรากฏอยูในบริบทของ
สังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ 
 
 3.  วัฒนธรรม  (Culture)  ซ่ึงเปนวัฒนธรรมที่มีสัญญะ (Sign)  และรหัส  (Code)  
เกี่ยวพันกันอยูในแตละวัฒนธรรม  และจะมีความหมายเฉพาะเมื่ออยูในวัฒนธรรมนั้นๆ 

 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ บริบททางสังคม และบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีที่ปรากฏใน

ละครซีร่ีสเกาหลีในครั้งนี้ เปนการศึกษาถึง การสื่อความหมายในละครซีร่ีสเกาหลี ซ่ึงเปนสื่อที่
อาศัยทั้งภาพ สี เสียง การเคลื่อนไหว  และบริบททางวัฒนธรรมจํานวนมากเพื่อส่ือสารกับผูชม  
โดย  ภาพ สี เสียง การเคลื่อนไหว และบริบททางวัฒนธรรมที่ปรากฏในสื่อนั้นถือเปน  ตัวหมาย 
(Signifier)ชนิดหนึ่ง  ซ่ึงทําหนาที่เพื่อส่ือความหมายนอกเหนือไปจากตัวของมันเอง 
 

ผูวิจัยนําแนวคิดเกี่ยวกับสัญญะวิทยามาใชเปนกรอบในการวิเคราะหตัวบท (Text) ของ
ละครซีร่ีสเกาหลีในครั้งนี้เพื่อชวยทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการสะทอนและการสื่อความหมาย
เชิงวัฒนธรรมของละครซีร่ีสเกาหลี  ที่ปรากฎในละครซีร่ีสเกาหลี ไดดียิ่งขึ้น 

 
2.6   แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมเกาหลี และวัฒนธรรมบริโภคนิยม 
 

วัฒนธรรม มาจากคําวา วัฒนะและธรรม วัฒนะหมายถึง ความเจริญรุงเรือง ธรรม
หมายถึง การกระทําหรือการปฎิบัติ วัฒนธรรม จึงหมายถึง การกระทําหรือการปฎิบัติที่ทําใหกิด
ความเจริญรุงเรือง 
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วัฒนธรรม คือ ส่ิงที่มนุษยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือสรางขึ้นเพื่อความเจริญงอกงามใน
วิถีชีวิตแหงสวนรวม  วัฒนธรรมคือวีชีวิตของมนุษยในสวนรวมที่ถายทอดกันได  เรียนได เอาอยาง
กันได(พระยาอนุมานราชธน,ม.ป.ป. :2) 

 
วัฒนธรรมคือลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม  ความเปนระเบียบเรียบรอยกลม

เกลียวกาวหนาของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน (พ.ร.บ.วัฒนธรรมแหงชาติ,2585:1) 
 
นักสังคมวิทยาใหความเห็น เกี่ยวกับวัฒนธรรมไวดังนี้ วัฒนธรม คือ ความรู  ความเชื่อ  

เครื่องมือ อุปกรณและวิถีในการกระทําทุกสิ่งทุกอยาง  ซ่ึงมนุษยไดมีสวนรวมในฐานะสมาชิกของ
สังคม  ไดมีการถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึง  วิถีการกระทํานั้นเปนตนวา การทํางาน
การกินอยูหลับนอน(ณรงค  เส็งประชา,2539:5) 

 
ลักษณะของวัฒนธรรม 
 

ทุกสังคมทุกประเทศในโลกนี้ ส่ิงหนึ่งที่ตองมีคือวัฒนธรม  วัฒนธรรมของแตละแหง
ยอมไมเหมือนกัน  แตกตางกันไปตามการนับถือศาสนา ลัทธิตางๆ ความเชื่อที่มีมาแตโบราณ
วัฒนธรรมแบงออกไดดังนี้ 

1. วัฒนธรรมคือผลรวมของหลายสิ่งหลายอยาง เชน ความรู ความเชื่อ การนับถือ
ศาสนา การดําเนินชีวิต รวมทั้งส่ิงของเครื่องใช 

2. วัฒนธรมคือส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อใชเปนสิ่งที่ชวยในการดําเนินชีวิต  ทุกสิ่งทกุ
อยางที่มนุษยสรางขึ้นเปนวัฒนธรรมทั้งส้ิน 

3. วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตของมนุษย 
4. วัฒนธรรมมีลักษณะเปนมรดกทางสังคม วัฒนธรรมเปนผลของการถายทอดการ

เรียนรูเครื่องมือ  ซ่ึงในกระบวนการดังกลาวตองอาศัยการสื่อสารโดยใชสัญลักษณ  เชน  การ
ถายทอดวัฒนธรรมจากรุนกอนๆดําเนินสืบตอเนื่องกันมาจนถึงปจจุบันโดยไมขาดหายไป 

5. วัฒนธรรมเปนผลมาจากการชวยกันสรางสรรคของมนุษย  และไดมีการปรับปรุง  
ดัดแปลง  ส่ิงใดที่ไมดีหรือลาสมัยก็ไมใชอีกตอไป  ส่ิงใดดีก็คงใชอยูตอไป  เชน  การทํานา  
สมัยกอนตองอาศัยควาย แตปจจุบันมีเทคโนโลยีเขามาใหมการใชควายทํางานจึงคอยๆเลิกไป 
เชนเดียวกับการที่เราเปดรับเอาวัฒนธรรมใหมๆมาเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต โดยเลือกเอาแต
ส่ิงที่เปนประโยชน และเอื้ออํานวยกับชีวิตประจําวันมาใช 
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6. วัฒนธรรมเปนของสวนรวม ไมใชของใครคนใดคนหนึ่ง หรือไมใชของที่ใครคน
หนึ่งจะบอกใหมีหรือยกเลิกไป คนในสวนรวมเทานั้นที่จะกําหนดกฎเกณฑวามีหรือไมมี โดยมี
ขอสนับสนุนในสิ่งที่ทําลงไปนั้นถูกตอง ดีงาม เกิดประโยชนเปนตน 
 
ประเภทของวัฒนธรรม 
 

วัฒนธรรมแบงออกเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท คือ  
1. วัฒนธรรมที่เปนวัตถุ (Material culture) หรือรูปธรรม ซ่ึงไดแก ส่ิงกอสราง ที่

อยูอาศัย เครื่องใชตางๆ เครื่องอุปโภคบริโภค ยานพาหนะ เครื่องแตงกายฯลฯ 
2.  วัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ (Non- Material culture) หรือนามธรรม ไดแกความคิด 

ความเชื่อ ลัทธิประเพณี คานิยม ฯลฯ ที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของมนุษย 
 
ความสําคัญของวัฒนธรรม 
 

วัฒนธรรมเปนเครื่องวัดและกําหนด  ความเจริญ  หรือ  ความเสื่อมของสังคม 
ขณะเดียวกันวัฒนธรรมยังกําหนดชีวิตความเปนอยูของประชาชนในสังคม ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมี
ความจําเปนกับชีวิตความเปนอยูของประชาชนและตอความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ หาก
สังคมใดมีวัฒนธรรมที่ดีงามที่เหมาะสมแลว สังคมนั้นยอมเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว ตรงกัน
ขาม หากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่ลาหลัง มีแบบประพฤติที่ไมดี มีคานิยมที่ไมเหมาะสม สังคมนั้นก็
ยากที่จะเจริญกาวหนาและในที่สุดก็อาจสูยสิ้นความเปนชาติได เพราะถูกรุกรานทางวัฒนธรรม 
 

ความสําคัญของวัฒนธรรม มีดังนี้ 
1. วัฒนธรรมชวยแกปญหาและสนองความตองการตางๆ ของมนุษย มนุษยพน

จากอันตราย สามารถเอาชนะธรรมชาติได เพราะมนุษยไดทําการสรางวัฒนธรรมเขามาชวย 
2.  วัฒนธรรมชวยเหนี่ยวร้ังสมาชิกในสังคมใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

และสังคมที่มีวัฒนธรรมเดียวกันยอมจะมีความรูสึกผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
3.  เปนเครื่องแสดงเอกลักษณของชาติ ชาติที่มีวัฒนธรรมสูง ยอมไดรับการยกยอง 

และเปนหลักประกันความมั่นคงของชาติ 
4.  เปนเครื่องกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม ชวยใหผูคนอยูรวมกันอยางสันติ

สุขและยังชวยจัดระเบียบความสัมพันธของผูคนในสังคม 
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5.  ชวยใหประเทศชาติมีความเจริญรุงเรืองถาวร โดยเฉพาะอยางยิ่งถาชาตินั้นมี
วัฒนธรรมที่ดี มีคติในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม ยึดมั่นในหลักเหตุผลในการดํารงชีวิต ขยัน 
ประหยัด อดทน มีระเบียบวินัยที่ดีฯลฯสังคมนั้นจะเจริญรุงรือง (ณรงค เส็งประชา ,2539: 19-20) 

 
วัฒนธรรมของประเทศเกาหลี 
 

เกาหลีเปนชาติบนคาบสมุทรที่ไดพัฒนาลักษณะเฉพาะตัวหลายอยางของประชาชนอัน
เนื่องมาจากลักษณะพิเศษอันเนื่องมาจากภูมิประเทศ มหาสมุทรและภาคพื้นทวีปที่ลาดเอียง
ประกอบกันเปนพื้นฐานใหเกิดการสรางเอกลักษณเฉพาะตัวของประชาชน ซ่ึงเปนรากฐานของ
วัฒนธรรมและศิลปะของประเทศ การเปนคาบสมุทร ยังมีสวนทําใหสภาพทางวัฒนธรรมที่
แวดลอมทั้งภายนอกและศูนยกลาง จากมุมมองภายนอกที่วัฒนธรรมแบบภาคพื้นทวีปซ่ึงหล่ังไหล
เขาสูภาคพื้นสมุทร ในขณะที่ปจจัยของวัฒนธรรมในศูนยกลางมีผลมาจากวัฒนธรรมภายนอกที่แผ
ขยายเขามาและทําใหมีการปรับเปลี่ยนเปนการสรางศูนยกลางใหมขึ้นมา และภายใตอิทธิพลของ
สภาพภูมิประเทศ ชาวเกาหลีไดพัฒนาความรักในสันติภาพนอกเหนือไปจากบุคลิกภาพที่ไมอยูนิ่ง
ยังทําใหเกิดความคิดสรางสรรคอยางพิจารณาโดยการไตรตรอง การมองโลกในแงดี ยังทําใหเกิด
วัฒนธรรมที่เต็มไปดวยความรูสึกทางอารมณ ซ่ึงไดสงผลสืบเนื่องมาถึงการแสดงออกของนักแสดง
ในละครซีรีสเกาหลีที่มีการถายทอดอารมณในแตตอนสามารถดึงดูดใหผูชมเกิดความรูสึก (รัก โลภ 
โกรธ หลง ) คลอยตามไปกับตัวนักแสดงไดอยางงายดาย 
 
ภูมิอากาศ 
 

ประเทศเกาหลีมีสภาพภูมิอากาศอยูในเขตอบอุน และมีส่ีฤดูที่แตกตางกัน คือ ในปลาย
เดือนมีนาคมหรือตนเดือนเมษายน ตนไมจะผลิใบสะพรั่งเต็มตน เปนสัญญาณวา ฤดูใบไมผลิเริ่ม
ขึ้นแลว ระหวางเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมจะมีหลายๆวันที่แสงแดดสดใสตลอดทั้งวัน 

ในฤดูรอนซ่ึงอากาศรอนและมีฝนตกบาง ตนไมจะเขียวชอุมทั่วไป ในเดือนมิถุนายน 
อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกวา 20 องศาเซลเซียสเล็กนอย ฤดูมรสุมปกติเร่ิมขึ้นในปลายเดือนมิถุนายน
จนถึงชวงปลายเดือนกรกฎาคม และในเดือนสิงหาคมอากาศจะรอนจัดและชื้นมาก 

 

DPU
DPU



 39 

ฤดูใบไมรวงจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนกันยายน อากาศแหงและทองฟาโปรง จึงเปนชวง
ที่เหมาะแกการทองเที่ยวมากที่สุด ในเดือนตุลาคม ทิวทัศนทั่วทั้งประเทศจะมีสีสันสดใสดวยใบไม
ที่เปลี่ยนเปนสีทองและสีแดงเต็มตน 
 

ในเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธอากาศจะหนาวเย็นและแหง บางครั้งมีฝนหรือหิมะ
ในชวงนี้มักจะมีวันที่อากาศหนาวจัดประมาณ 3-4 วันสลับกับวันที่อากาศอุนสบาย 

 
ลักษณะภูมิอากาศของประเทศเกาหลี มีสวนคลายคลึงกับภูมิอากาศของประเทศไทย

คอนขางมากเนื่องจากวามี 4 ฤดูเหมือนกันทําใหเปนจุดสนใจอีกอยางหนึ่งในการถายทอดผานทาง
ละครซีรีสเกาหลีเนื่องจากวาผูชมไมเกิดความรูสึกซ้ําซากของบรรยากาศ ไมนาเบื่อ เกิดการรอคอย
เพื่อใหถึงฤดูตางๆที่กําลังจะมาถึงไปพรอมๆกับตัวละคร 
 
ธงประจําชาติ 
 

ธงประจําชาติของประเทศเกาหลีมีช่ือเรียกวา แทกึกกี้ ลวดลายของธงบงบอกถึง
สัญลักษณหยินหยางตามหลักปรัชญาตะวันออก รูปวงกลมตรงกลางธงแบงออกเปน 2สวนเทาๆกัน 
คือสวนบนที่เปนสีแดงหมายถึง พลังในเชิงบวกหรือหยาง และสวนลางสีน้ําเงินหมายถึงพลังในเชิง
ลบ หรือหยินพลังทั้งสองอยางรวมกันเปนหลักแหงความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง สมดุลยภาพ และ
การสมานสามัคคีอันไมรูจบ วงกลมนี้ลอมรอบดวยสัญลักษณส่ีอยางอยูที่แตละมุมคือ สวรรค โลก 
ไฟ และน้ํา 
 
ดอกไมประจําชาติ 
 

ดอกมูกุงฮวา หรือ โรส ออฟ ชารอน เปนดอกไมประจําชาติเกาหลี ซ่ึงจะบานสะพรั่ง
ทั่วประเทศในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ส่ิงที่ทําใหดอกไมชนิดนี้ไมเหมือนดอกไม
ชนิดอ่ืนคือสามารถทนอากาศที่เลวรายและศัตรูพืชไดปนอยางดี ความหมายของคําวา มูกุงฮวา มา
จากรากศัพท มูกุง ซ่ึงหมายถึงความเปนอมตะ คําๆนี้สะทอนความเปนอมตะของประวัติศาสตร
เกาหลี รวมไปถึงความมุงมั่นและความอดทนของชาวเกาหลี 
 
 

DPU
DPU



 40 

ศาสนา 
 

ประเทศเกาหลีใตเคารพตอเสรีภาพในการนับถือศาสนาโดยมีลัทธิประเภททรงเจา บูชา
ผี ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ซ่ึงทั้งหมดนี้เปนหลักปรัชญาในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศและยังมีศาสนายอยๆที่เกิดขึ้นใหมจากการผสมผสานแนวคิดบางอยางในศาสนาดั้งเดิม 
และยังมีผูหันไปนับถือศาสนาคริสตเปนจํานวนมาก นับตั้งแตเขามาเผยแพรเมื่อปลายศตวรรษที่ 18 
เปนตนมา 
 
ภาษา 
  

ภาษาเกาหลีจัดอยูในกลุมยูราล-อัลเตอิค เชนเดียวกับภาษาฮังกาเรียล ตุรกี มองโกเลียน 
และฟนนิช ตัวอักษรของเกาหลีเรียกวา ฮันกึล และประกอบดวยตัวสระ 10 ตัว พยัญชนะ 14 ตัว
ภาษาพูดไดกลายมาเปนภาษาเขียน และในสมัยกษัตริยเซจง โดยนักการศึกษากลุมหนึ่ง ในป ค.ศ.
1443 ผลงานของนักศึกษากลุมนี้ถูกกลาวขวัญวาเปนการสรางสรรคที่อัจฉริยะอยางแทจริง 
 
ชีวิตครอบครัว 

 
ตามธรรมเนียมเกาหลี ลักษณะครอบครัวจะเปนครอบครัวใหญซ่ึงมีสมาชิก 3ถึง 4 ช่ัว

อายุคนอาศัยอยูดวยกัน เนื่องจากอัตราการตายของทารกสูงประกอบกับการคุมกําเนิดไดผล จํานวน
เฉล่ียเด็กในครอบครัวลดลงอยางรวดเร็ว ปจจุบันครอบครัวเกือบทั้งหมดจึงมีลักษณะเปนครอบครัว
เดี่ยว 

 
ศิลปะ 
 

ชนชาติเกาหลีไดถายทอดความเปนอัจฉริยะทางศิลปะผานทางดนตรี นาฎศิลป และ
จิตรกรรม ซ่ึงไดมีการพัฒนามาตลอดระยะเวลา 5,000 ปของประวัติศาสตรเกาหลี แมวาศิลปะ
ตะวันตกในรูปแบบตางๆจะแพรหลายอยูในประเทศแตศิลปะเกาหลีอันมีเอกลักษณเฉพาะตัวยัง
ไดรับความนิยมอยางกวางขวางไมวาจะในลักษณะดั้งเดิมหรือผสมผสานกับศิลปะรวมสมัย 
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ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

การเคารพผูมีอาวุโส 
โครงสรางทางสังคมแบบขงจื้อที่มีมานานยังคงเหนียวแนน วัยวุฒิและอาวุโสมี

ความหมายมาก และผูเยาวจะตองเคารพคําสั่งของผูอาวุโสโดยปราศจากขอโตแยง บอยครั้งที่เราจะ
ไดยินคําถามจากชาวเกาหลีวาอายุเทาใด และถามถึงสถานภาพทางการสมรส จะยังไมถือวาเปน
ผูใหญหากวายังไมไดสมรส 
 

ช่ือ 
ชาวเกาหลีสวนใหญจะมีช่ือสกุลจํากัดอยูในไมกี่กลุมชื่อ เชน21% จะมีช่ือสกุลวาคิม 

14%จะมีช่ือสกุลวา ยี ลี หรือรี และ 8% มีช่ือสกุลวา ปารค ช่ือเต็มของชาวเกาหลีประกอบไปดวย 
ช่ือสกุลหนึ่งพยางคและช่ือหนาสองพยางค ช่ือสกุลจะเขียนกอน สตรีชาวเกาหลีจะไมเปลี่ยนชื่อ
สกุลตามคูสมรส แตบุตรและธิดาจะใชช่ือสกุลของบิดา 
 

การสมรส 
ชาวเกาหลีถือวาการสมรสนั้นเปนชวงเวลาที่สําคัญที่สุดในชีวิต และการอยารางถือวา

เปนความตกต่ําเสียช่ือเสียงรวมไปถึงครอบครัวอีกดวย การจัดพิธีแตงงานในสมัยนี้มักนิยมแบบ
ตะวันตกโดยการสวมชุดวิวาหใหกับเจาสาวและทัคซีโดสําหรับเจาบาว โดยพิธีจัดขึ้นที่โบสถแต
ในชวงบายจะมีพิธีแบบดั้งเดิมในสถานที่ใหมดวยชุดวิวาที่มีสีสันงดงาม 
 
อาหารเกาหลี 
 

ปจจัยสามประการที่จําเปนสําหรับชีวิต คือบาน เส้ือผาและอาหาร การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร สงผลกระทบตอคนเกาหลีมากที่สุด ขาวยังคงเปนอาหารหลักของ
คนเกาหลี ซ่ึงจะรับประทานควบคูไปกับอาหารที่ทํามาจากผักสดตามฤดูกาลรวมไปถึง ซุป สตู และ
เนื้อสัตว อาหารเกาหลีมีรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัว มีแคลอรี่ต่ํา แตอุดมไปดวยสารอาหารจากการใช
ผักหลากหลายชนิดปนเครื่องปรุง เพิ่มรสชาติดวยกระเทียม,พริกแดง,หัวหอม,ซีอ้ิว,ถ่ัวหมัก,ขิง และ
น้ํามันงา กิมจิเปนอาหารอีกชนิดหนึ่งของชาวเกาหลีซ่ึงจัดอยูในประเภทผักดอง เปนการถนอม
อาหารไวกินไดตลอดทั้งป กิมจิจะมีรสคอนขางเผ็ด จะเปนการรวมผักกาดขาว หัวผักกาด 
หอมหัวใหญและแตงกวา 
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นอกจากนี้กิมจิยังมี ดอนซัง (เตาเจี้ยวของเกาหลี) ซ่ึงมีคุณสมบัติที่ตอตานมะเร็ง จึงเปน
ที่นาสนใจของนักโภชนาการโลกสมัยใหมเปนอยางมาก 
 
ชาพื้นเมืองของเกาหลี 
 

ชาเขียวเปนที่นิยมดื่มในสังคมของชาวเกาหลีตั้งแตสมัยโบราณเนื่องจากวามีความเชื่อ
วาการดื่มชาจะ ชวยขับไลความงัวเงีย และสามารถชวยฟนฟูพลังกายและพลังใจใหสดชื่น พระใน
พระพุทธศาสนาจึงดื่มชาเพื่อชวยกลอมเกลาจิตใจ ซ่ึงในปจจุบันการดื่มชาถือวาเปนเรื่องที่ทันสมัย
และดีตอสุขภาพ 

 
จากแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมทําใหผูวิจัยสามารถนํามาเปนกรอบในการศึกษาวิจัยเกีย่วกบั

บริบททางสังคมและบริบทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในละครซีรีสเกาหลี และในสวนของเนื้อหา
วัฒนธรรมเกาหลี ทําใหผูวิจัยเขาใจถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีตางๆ ของชาวเกาหลี ซ่ึงเปนสวน
ที่จะชวยเสริมความเขาใจ และงายตอการวิเคราะหขอมูลตามปญหานําวิจัยไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
วัฒนธรรมบริโภคนิยม 
 

ลัทธิบริโภคนิยม (consumerism) เปนประเด็นทางวัฒนธรรมที่ถูกวิพากษวิจารณอยาง
เขมขนและกวางขวางนับตั้งแตชวงปลายคริสตทศวรรษ 2960 เปนตนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเด็นที่ส่ือมวลชนมีสวนในการกระตุนใหเกิดความตองการบริโภค (want) ที่นอกเหนือจาก
ปจจัยครองชีพที่จําเปนตอชีวิต (need) การกลายเปนสังคมบริโภค (consumer society) เปน
ปรากฏการณทางวัฒนธรรมที่สําคัญ ภายใตกระแสทุนนิยมเสรีที่เนนการแขงขันทางการตลาด และ
พลังของการสื่อสารสมัยใหมเปนผูบริหารจัดการและถายทอดคานิยมนี้ ลัทธิบริโภคนิยมเปน
วัฒนธรรมที่ทําใหเกิดการกอรูปของความสัมพันธทางวัฒนธรรมและสังคมแบบใหม และ
กําหนดใหความสัมพันธของคนในสังคมมีสภาพเชิงผลประโยชนและการบริโภคมากขึ้น เชน เร่ือง
การจับจายใชสอยตามศูนยการคาขนาดใหญ (shopping centre) กระแสแฟชั่นและแฟนคลับของ
วัยรุน เปนตน (หนังสือส่ือสารมวลชนเบื้องตน 2547 : 570) 

 
ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบันทั้งในดานเศรษฐกิจและ

สังคมมิไดนํามาซึ่งความเจริญกาวหนาแตเพียงอยางเดียว แตยังไดสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
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วัฒนธรรมบริโภคของสังคมไทยไปอยางสิ้นเชิง คานิยมของคนในสังคมตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิม
ที่ดีงามถูกละเลยและแปรรูปไป และนําไปสูการทําลายวัฒนธรรมพื้นบาน การทําลายชนบท การ
ทําลายวิถีชีวิตและสังคมชนบท นอกจากนั้นยังมีการชวงชิงแสวงหาโอกาสและผลประโยชนสวน
ตนจนลืมกติกาการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุขจากการประเมินสถานการณในปจจุบันยังพบวา 
วัฒนธรรมบริโภคของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปยังมีสาเหตุมาจากวิกฤตการณที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติในแตละครั้ง รวมถึงการปรับตัวและการเตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน หรือวิถีที่ไรพรมแดนของสังคมโลกอยางไรขีดจํากัด ผนวกกับการ
พัฒนาประเทศที่ผานๆมา การพัฒนาทางสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไม
สมดุลกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และไมสอดคลองกับพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมไทย จึงมี
ผลใหสังคมไทยพัฒนาดวยการพึ่งพาภูมิปญญาตะวันตกในฐานะผูซ้ือและผูใชเทคโนโลยี ทําใหการ
บริโภควัฒนธรรมของคนในสังคมเปนไปอยางไรทิศทาง ไรความหมาย ไรขอบเขต และไรรสนิยม 
                     

ในขณะเดียวกัน สังคมไทยก็ไดเปดรับความทันสมัยซ่ึงเปนผลผลิตจากความเจริญทาง
วิทยาศาสตร รวมทั้งขอมูลขาวสารที่นําพามาโดยสื่อตางๆอยางเต็มที่ อยางขาดการเตรียมความ
พรอมผูคนในสังคมและการเลือกสรรอยางเหมาะสม ปจจุบันจึงดูเหมือนวาไทยกําลังประสบกับ
ปญหาเศรษฐกิจและความเบี่ยงเบนของพฤติกรรมในสังคมนานัปการ ทั้งปญหาอาชญากรรม 
ยาเสพติด ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม ความยากจน การฉอราษฎรบังหลวง ระบบอุปถัมภ 
                      

การรุกรานวัฒนธรรมจากภายนอก ตลอดจนขาวสารที่เผยแพรทางสื่อสารมวลชน 
นอกจากสะทอนปญหาของสังคมไทยที่กลาวมาไดอยางชัดเจนแลว ยังชี้ชองใหเห็นวาปจจุบัน
พฤติกรรมของคนในสังคมที่เบี่ยงเบนไปจากวัฒนธรรมไทยที่ดีงามนั้น สวนหนึ่งมาจากการเสพ
หรือบริโภควัฒนธรรมที่สนองตอความตองการทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยขาดการกลั่นกรองและ
เลือกสรร จึงมีผลตอการพัฒนาทางรางกาย สติปญญา ตลอดจนคุณธรรมของคนไทยเปนอยางมาก 
ซ่ึงถือไดวาเปนปญหาและภัยอันตรายอยางหนึ่งที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนไทย คานิยมที่ดีงาม
และความมั่นคงของสังคม(ผูจัดการออนไลน 3 มีนาคม 2549 09:41 น) 

 
ในปจจุบันมีสินคามากมายที่ผลิตขึ้นทั้งที่เปนความตองการของผูบริโภค และผลิตขึ้น

เพื่อรอการนําไปใช โดยมีส่ือทําหนาที่เผยแพร และเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงระหวางผูบริโภค 
กับ กับผูผลิตสินคาดังกลาวยังรวม ถึง ละครซีรีสเกาหลีซ่ึงอยูในรูปของความบันเทิง ที่ผูคนใหความ
สนใจกันมากในปจจุบันโดยผูผลิต (ทีมงานชาวเกาหลี) ไมเพียงแตจะทําการขายสินคาเพียงอยาง
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เดียวแตในสินคาดังกลาวยังแฝงไปดวยส่ิงที่บงบอกถึงความเปนวัฒนธรรมในชาติของตน และ
พรอมที่จะเผยแพรออกสูสายตาผูชมทั่วโลก 

 
ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริโภค (ผูชมละครซีรีสเกาหลี) จําเปนที่จะตองทํา

ความเขาใจกับวัฒนธรรมเกาหลีที่กําลังเขามาสูสังคมไทยในรูปแบบของละครซีรีสเกาหลีที่กําลัง
เปนที่นิยมอยูในขณะนี้โดยไมลืมนึกถึงวัฒนธรรมไทยที่เปนอยูเดิมจนหลงเขาไปอยูในสิ่งที่ไมมี
ตัวตนเปนส่ิงที่ถูกปลูกสรางขึ้นโดยรัฐบาลเกาหลีผูบริโภคจะตองคัดเลือกที่จะเปดรับเอาสิ่งตางๆที่
มีความเกี่ยวของและมีประโยชนกับการนําไปใชโดยไมใหถูกครอบงําจนลืมส่ิงที่เคยเปนดั้งเดิม 

 
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมบริโภคนิยม จึงเปนแนวคิดหนึ่งที่จะใชเปนกรอบในการ

กําหนดผูชมที่จะสัมภาษณในครั้งนี้ โดยจะศึกษาผูชมละครซีรีสเกาหลีที่มีสถานภาพทางเพศที่
แตกตางกันวาจะมีการรับรูและการแสดงออกทางความคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรม ที่มีตอ
สังคมอันเนื่องมาจากการชมละครซีรีสเกาหลีที่แตกตางกันหรือไมอยางไร 
 
2.7  แนวคิดเก่ียวกับบริบททางสังคม 
 

คําวา “บริ” และ “บท” แปลวาทุกสิ่งทุกอยาง ปจจัยโดยรอบ คืออะไรก็ตามที่อยูรอบๆ
และสงผลตอส่ิงหนึ่งทําใหสามารถเห็นไดวาสิ่งๆนั้นดําเนินไปอยางไร โดยไมไดตัดขาดจากปจจัย
อ่ืนทําใหเห็นความเกี่ยวโยงของสิ่งหนึ่ง กับ อีกสิ่งหนึ่ง และอาจจะสงผลไปยังอีกสิ่งหนึ่ง 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525) อธิบายวา สังคม คือ คนจํานวนหนึ่งที่มี
ความสัมพันธตอเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ โดยมีวัตถุประสงคสําคัญรวมกัน 

 
จากคําอธิบายคําวา สังคม ดังกลาวสามารถสรุปไดวา สังคม คือ กลุมประชากรจํานวน

หนึ่งทั้งชายและหญิง ที่มีความสัมพันธตอกันและมีความผูกพันธกับสังคมที่ตนอาศัยอยูในบริเวณที่
เปนหลักแหลงคอนขางถาวรมีการจัดระเบียบแบบแผนการดําเนินชีวิตและใชวัฒนธรรมรวมกัน 

 
บริบททางสังคม (Context thinking) หมายถึง ส่ิงแวดลอมภายนอก (ส่ิงตางๆที่เกิดขึ้น

ในสังคมในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่มีสวนเกี่ยวโยงกับคนในสังคม) และส่ิงแวดลอมภายใน (การคิด
การตัดสินใจทั้งส่ิงที่ตัวเองมีและส่ิงที่มีรอบๆตัว) โดยจะตองประสานและสอดคลองซึ่งกันและกัน 
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องคประกอบของสังคม 
   

ในที่นี้หมายถึงเฉพาะสังคมมนุษยเทานั้นมีองคประกอบสําคัญดังนี้    
 1.  กลุมคน กลุมคนดังกลาวตองอยูรวมกันอยางถาวร ถาอยูรวมกันชั่วคราวแลว

แยกยายกันไปไมถือวาเปนกลุมคนที่เปนสังคม เชน ฝูงชนตามโรงภาพยนต ผูชมกีฬา   ผูคนรอ
รถเมล   

2.  มีดินแดน หรืออาณาเขต  เปนกลุมคนที่อยูในพื้นที่เดียวกันทั้งพื้นดินและพื้นน้ํา   
3.  การใชระเบียบแบบแผนพฤติกรรม หรือวัฒนธรรมรวมกัน เชน ศาสนา   ภาษา   
4.  มีความสัมพันธทางสังคมหรือการพบปะสังสรรคระหวางสมาชิกในสังคม  มี

การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  การอยูรวมกันเปนกลุมมีการแบงงานกันทํา   
5.  มีความสืบเนื่องดํารงอยูไดยาวนาน โดยสืบทอดถงึชนรุนหลัง ๆ ตอไป   

             
ประเภทของสังคม    

แบงโดยนักมานุษยวิทยา แบงออกเปน 2 ประเภท คือ   
1. สังคมดั้งเดิม   
2. สังคมสมัยใหม   

           
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของสังคมทั้ง 2 ปรากฏดังนี้   
 
ตารางที่  2.1  ตารางเปรียบเทียบสังคมดั้งเดิมและสังคมสมัยใหม 
 

ลักษณะ สังคมดัง้เดิม สังคมสมัยใหม 

1.  ประชากร  จํานวนนอย จํานวนมาก 
2.  ภาษา ไมมีภาษาเขียน มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 
3.  อุปกรณเครื่องใช แบบธรรมดางายๆ แบบทันสมัยใชเทคโนโลยี 
4.  เศรษฐกิจ เล้ียงตนเองในครอบครัว เล้ียงตนเองและเพื่อการคา 
5.  การปกครอง หัวหนา,ผูนําเผา มีความซับซอนจัดองคการมากขึ้น 
6.  การอยูอาศัย อยูโดดเดี่ยว อยูรวมกันเปนกลุมใหญ 
7.  อัตราการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม 

ต่ํา หรือชา สูง หรือรวดเร็ว 
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แบงประเภทสังสังคมโดย นักสังคมวิทยา แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
     1.  สังคมเกษตรกรรม   
     2.  สังคมอุตสาหกรรม   
 
ตารางที่  2.2   ตารางเปรียบเทียบลักษณะสังคมเกษตรกรรมและสังคมอุตสาหกรรม  
 

ลักษณะ สังคมเกษตรกรรม สังคมอุตสาหกรรม 
1.  ประชากร มาก แตเปนประชากรที่ขาด  การศึกษา 

ทํางานตามความเคยชินโดยการเรียนรู
จากบรรพบุรุษ 

นอยกวา เปนประชากรที่มีการศึกษา
ทํางานโดยใชความชํานาญเฉพาะดาน 

2.  ทางสังคม รวมกลุมแบบปฐมภูมิ ตั้งแตครอบครัว
จนถึงเพื่อนบานและชุมชน 

รวมกลุมแบบทุติยภูมิความสัมพันธ
ตามสถานภาพและบทบาท ไมสนิท
สนมกัน 

3.  วัฒนธรรม พฤติกรรม ความเชื่อ ประเพณีทาง
ศาสนา ไมคอยยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงงาย ๆ 

วั ฒนธรรมมี ก า รผสมผสานทา ง
วัฒนธรรมสูงมีการเปล่ียนแปลงและ
ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงได 

4.  เศรษฐกิจ มีอาชีพนอยอยาง  การแบงงาน   เปน
อยางงายๆ อาชีพหลัก คือ    การเกษตร
กรรม 

มีอาชีพหลากหลาย เชน บริการ การคา 
อุตสาหกรรม การแบงงานอาศัยความ
ชํานาญเฉพาะดาน 

 
นอกจากนั้นยังแบงประเภทของสังคมปจจุบันเปน สังคมชนบทกับสังคมเมือง และทั้ง 

2 สังคม สามารถเปรียบเทียบไดดังนี้ คือ   
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
DPU



 47 

ตารางที่  2.3  ตารางเปรียบเทียบสังคมชนบทกับสังคมเมือง 
 

ลักษณะ สังคมชนบท สังคมเมือง 
1.  ประชากร ประชากรกระจายกันตามพื้นที่เบาบาง 

ครอบครัวขนาดใหญเปนครอบครัวขยาย 
ประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน 
ขนาดครอบครัวเล็กครอบครัวเดี่ยว 

2.  สังคม การรวมกลุมแบบปฐมภูมิตั้งแตครอบครัว 
ไปจนถึงเพื่อบานและชุมชนมีความเปน
ปกแผนในหมูบานเพราะความสัมพันธ 

การรวมกลุมแบบทุติยภูม ิ
ความสัมพันธ กันตามสถานภาพ
และบทบาทเปนสวนใหญ มีความ
ใกลชิดทางกายเทานั้น 

3.  วัฒนธรรม มีพฤติกรรมและความเชื่ อตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณี มุงเนนทางดาน
ศาสนาพุทธและมีวัฒนธรรมอื่นแทรกอยู
นอย จึงไม  คอยยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ในขนบธรรมเนียมประเพณีงาย ๆ จึงมี
โลกทัศนที่แคบ 

ผสมผส านท า ง วั ฒนธ ร รมสู ง  
มี ห ล า กหล า ย ท า ง วั ฒน ธ ร ร ม  
ชาวเมืองจึงมี โลกทัศนที่กวาง 

4.  นิเวศวิทยา มีการตั้งหมูบานชุมชนขนาดยอมเรียงราย
กันมีชีวิตเปนอยูอยางงายๆ มักตั้งถ่ินฐาน
ตาม แหลงน้ํา ลําคลองริมเสนทาง
คมนาคม    

มีการวางแผนควบคุมการสราง
บานเรือนและสถานประกอบการ
ตางๆ โดยเปนไปตามผังเมืองที่วาง
ไวและมีการลงโทษเมื่อฝาฝน 

5.  เศรษฐกิจ 
 
 
 

มีอาชีพนอยอยางเปนสังคมเกษตรกรรม
และเปนอาชีพหลักของชาวชนบท การ
แบงงานเปนงายๆ เปนการแบงตามความ
เคยชินและอาชีพมักจะไดรับการถายทอด
จากบรรพบุรุษ 

ประกอบอาชีพหลากหลาย แบงงาน
กันทํา โดยถือความชํานาญเฉพาะ
ดานเปนหลัก สวนมากเปนอาชีพ 
อุตสาหกรรมและอาชีพบริการรับ
คาตอบแทนเปนรายเดือน หรือ
รายวัน 
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ตารางที่  2.3  (ตอ) 
ลักษณะ สังคมชนบท สังคมเมือง 

6.  การศึกษา 
 

ชาวชนบทสวนใหญมีการศึกษาต่ํา เพราะ
รัฐขยายการศึกษาไปสูชนบทอยางชาๆ 
และปญหาของเศรษฐกิจและการใช
แรงงานในชนบทอาศัยความชํานาญที่
ถายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ไม
จําเปนตองจบการศึกษาระดับสูง 

ชาวเมืองสวนใหญมีการศึกษาสูง
เพราะ รัฐและเอกชนจัดบริการ
การศึกษาในเมืองมาก และการ
ประกอบอาชีพในเมืองมักใชวุฒิทาง
การศึกษา   มาเปนเกณฑในการ
คัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 

7. การเมืองการ
ปกครอง 

สนใจการเมืองระดับทองถ่ินมากกวา
ระดับชาติ เพราะปญหาทางการศึกษา
ขอจํากัดในอาชีพ   การสื่อสาร คา-นิยม 
พฤติกรรมการเลือกตั้งมักเลือกตัวบุคคล
มากกวาพรรคเพราะเคยชินกับการผูกพัน
กับบุคคลมากกวา กลุม 

สนใจการเมืองทั้งระดับทองถ่ินและ
ระดับชาต ิเพราะสวนใหญมี
การศึกษาระดบัสูง และเหตกุารณ
ทางการเมืองจะสงผลกระทบ
โดยตรงพฤติกรรมการเลือกตั้งมัก
คํานึงถึงนโยบายพรรคมากกวาตัว
บุคคล 

8. สุขภาพ
อนามัย 

มีความรูความเขาใจเกี่ ยวกับสุขภาพ
อนามัยมักเกิดโรคภัยไข เจ็บบอยมิได
สนใจลักษณะบานเรือนคุณคาอาหารมัก
บริโภคตามความ    เคยชิน   

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยมาก สนใจความเปนอยูของ
ครัวเ รือนที่ ถูกสุขลักษณะคุณคา
อาหาร การออกกําลังกาย 

9. เทคโนโลยี มีการใชเทคโนโลยีนอยยังยึดมั่นในสิ่งที่
เปนธรรมชาติ หรือไมยอมรับวิทยาการ
ใหมๆ เกรงวาจะขัดกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีเดิม 

มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งใน
การดําเนินชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพโดยใชเครื่องจักร 
เครื่องทุนแรง เครื่องอํานวยความ
สะดวก 

10.นันทนาการ 
 
 

มักนิยมทํางานไปพรอมกับกิจกรรมที่
ส นุ ก ส นุ ก ส น า น ทํ า ใ ห เ กิ ด ค ว า ม
เพลิดเพลิน เพราะ สวนมากอาชีพ
เกษตรกรรมทํางานตาม ฤดูกาล ไม
กําหนดเวลาที่แนนอน    

แ ย ก ก า ร ทํ า ง า น กั บ กิ จ ก ร ร ม
นันทนาการออกจากกันอยางชัดเจน
เพราะมีเวลาเปนเครื่องกําหนดใน
การทํางานและจะใชเวลาในการ
นันทนาการชวงที่เปนวันหยุดหรือ
ตอนที่เลิกงาน 
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หนาท่ีของสังคม     
 

สังคมมีหนาที่ในการตอบสนองความตองการของสมาชิก (มี 4 ชนิด คือ ความตองการ
ทางกายภาพ ชีวภาพ สังคม และจิตวิทยา) ใหดํารงชีวิตดวยความสุข ดังนั้นอาจจําแนกหนาที่ของ
สังคมที่สําคัญ ๆ ดังนี้   

1. ระบบการผลิต สังคมตองมีระบบการผลิตเพื่อสนองความตองการของสมาชิก 
เชน อาหาร เครื่องแตงกาย ยารักษาโรค   

2. ระบบการกระจายผลผลิตและบริการ เมื่อสังคมมีระบบการผลิตแลวตอง
จัดระบบการแจกจายผลผลิตใหเหมาะสมกับสภาพของสังคมใหเปนที่พึงพอใจของสมาชิกในสังคม 
ซ่ึงสังคมจะทําหนาที่ใหมีกลไกในการแลกเปลี่ยนผลผลิต เคล่ือนยายสินคาและบริการไปสูสมาชิก
สังคม เชนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม สังคมนิยม เสรีนิยม หรือการคาสง การคาปลีก เปนตน   

3. ระบบปองกัน สังคมมีหนาที่ปองกันชีวิตของสมาชิกจากอันตราย ทุกสังคมตอง
สรางและพัฒนาวิธีการปองกันสมาชิกทั้งโดยสวนบุคคลและสวนรวม การปองกันการรุกรานจาก
ศัตรูภายนอก     คือ  กองทัพ ตํารวจ ทหาร หรือการปองกันจากโรคอันตราย   

4. ระบบการสื่อสาร สังคมมีหนาที่ติดตอสงขาวสาร แลกเปลี่ยนขาวสารกันในหมู
สมาชิกเพื่อความเขาใจและปฏิบัติสอดคลองกัน   

5. ระบบการผลิตสมาชิกใหมของสังคม เพื่อทดแทนสมาชิกเกาที่ตายไป และทํา
หนาที่ในการขัดเกลาอบรมถายทอดบรรทัดฐานสังคมใหแกสมาชิกใหม เพื่อความอยูรอดของสังคม
ตอไปถาสังคมปราศจากหนาที่นี้แลว สังคมนั้นอาจสูญไปก็ได   

6. ระบบการควบคุมสังคม เพื่อใหสังคมเปนระเบียบเกิดความสงบสุข โดยการ
ดํารงรักษาวัฒนธรรมแนวปฏิบัติที่ยึดถือกันมานานใหสืบตอไปตามประเพณี คานิยม มีการลงโทษ
ผูที่ฝาฝน และชมเชยสมาชิกที่ปฏิบัติตามระเบียบนั้นๆ   

สังคมมีหนาที่จัดระบบตางๆ ใหสามารถสนองตอบความตองการขั้นพื้นฐานของ
สมาชิก ไดแก ผลิตและแจกแจงสินคาบริการที่ผลิตได สรางระบบปองกันและสื่อสารตลอดจน
ธํารงไวซ่ึงใหสังคมสงบสุขโดยใชระบบการควบคุมสังคม ไดแก กฎเกณฑ คานิยม ความเชื่อการให
รางวัลและการลงโทษ และการขัดเกลาทางสังคม   
 
กลุมทางสังคม 

การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกลุมทางสังคม จะชวยทําใหเรามีความรูความเขาใจถึง
ความสําคัญของการมีชีวิตอยูรวมกันของบุคคลในสังคมไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะกลุมทางสังคมจะมี
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อิทธิพลตอบุคคลและสังคมเปนอยางมาก เชน กลุมครอบครัว กลุมเพื่อนสนิท ยอมจะมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรม ความคิด และคานิยมของบุคคลอยางเห็นไดชัด ในปจจุบันสังคมมีลักษณะสลับซับซอน
และมีขนาดใหญขึ้น จึงตองมีการจัดระเบียบสังคมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลและเปาหมายเฉพาะ
อยาง มากกวาการคํานึงถึงพื้นฐานความสัมพันธสวนตัว อันมีผลทําใหการติดตอสัมพันธระหวาง
บุคคลและกลุมทางสังคมมีลักษณะเปนทางการมากขึ้น 

 
กลุม หมายถึง บุคคลตั้งแต 2 คน หรือมากกวานั้น ซ่ึงอาจมีการกระทําระหวางกันทาง

สังคม  การรวมกลุมของมนุษยมีหลายลักษณะ ในบางครั้งการรวมกลุมอาจเกิดขึ้น โดยชั่วคราวหรือ
โดยบังเอิญ ในไมชากลุมคนดังกลาวก็จะสลายตัวไป เชน กลุมคนที่มารวมตัวกันที่ตลาด กลุมคน
ที่มาชมการแสดงหรือชมภาพยนตร กลุมคนที่มารวมตัวกันเพื่อเรียกรองผลประโยชนจากรัฐบาล 
ฯลฯ เราไมถือวากลุมคนเหลานี้เปนกลุมสังคม เนื่องจากมีการรวมตัวกันอยางไมมีแบบแผน
ความสัมพันธที่ชัดแจง ตางฝายตางมารวมตัวกันโดยมีจุดมุงหมายที่สอดคลองตองกันอยางบังเอิญ
เทานั้นและระยะเวลาของการรวมตัวก็มีจํากัด จนไมเพียงพอที่จะสรางรูปแบบความสัมพันธที่ถาวร
ได   อยางไรก็ตาม กลุมที่มีความสําคัญตอการธํารงอยูของสังคมมนุษยมากที่สุด โดยเปน
สวนประกอบสําคัญในโครงสรางของสังคม ไดแก กลุมสังคม กลุมสังคม เปนกลุมซ่ึงสมาชิกมีการ
กระทําระหวางกัน และสมาชิกของกลุม มีความรูสึกเปนสมาชิกรวมกัน 

 
พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายวา กลุมสังคม หมายถึง 

กลุมบุคคล ที่สมาชิกในกลุมมีการติดตอสัมพันธอยางมีระบบแบบแผนเปนที่ยอมรับรวมกัน กลุม
สังคมจะมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีสัญลักษณ มีความสนใจคลายกัน ซ่ึงทําใหกลุมมี
ลักษณะแตกตางกับกลุมอ่ืนๆ          

 กลุมทางสังคมคืออะไร  

นักสังคมวิทยาไดใหความหมายของกลุมทางสังคมแตกตางกันออกไปดังนี้ 

มาวิส ฮิลทูเนน ไบแซนซ และจอหน ไบแซนซ (Mavis Hiltunen Biesanz and John 
Biesanz) กลาววา กลุมสังคม หมายถึง กลุมซ่ึงประกอบไปดวยบุคคลตั้งแต 2 คน หรือมากกวานั้น 
ซ่ึงมีการกระทําระหวางกัน มีความรูสึกรวมกันในการเปนสมาชิกของกลุม และมีความสัมพันธ
เกี่ยวของโดยมีตําแหนงหรือสถานภาพในกลุมที่ตนเปนสมาชิกโดนัลดื ไลท จูเนียรและซูซาน เคล
เลอร (Donald Light Jr. and Suzsnne Keller) กลาววา กลุมสังคมประกอบไปดวยบุคคล 2 คน หรือ
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มากกวานั้น ซ่ึงมีความรูสึกเปนสมาชิกรวมกันและมีการกระทําระหวางกันทางสังคมตามเปาหมาย
รวมกัน มีแบบแผนพฤติกรรมของกลุมโดยการตกลงรวมกันประเสริฐ แยมกลิ่นฟุง กลาววา กลุม
ทางสังคม คือ คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป มีความสัมพันธในทางรวมมือพ่ึงพาอาศัยกัน ความสัมพันธมี
ติดตอกันไปจนเปนความผูกพันและผูมีสัมพันธกันเกิดความสํานึกวา เปนสมาชิกในกลุมเดียวกัน 
แยกออกไดจากกลุมอ่ืนๆ  เพื่อใหมองเห็นลักษณะของกลุมทางสังคมไดชัดเจนยิ่งขึ้น  

จําแนกประเภทของกลุมทางสังคมออกเปนดังนี้ 

1.  กลุมครอบครัว เปนกลุมทางสังคมขนาดเล็ก สมาชิกมีความสัมพันธกันแบบ
ปฐมภูมิ สมาชิกมีความรักและความผูกพันในระดับสูง มีความเปนเครือญาติกัน โดยทั่วไปสมาชิก
จะประกอบดวย สามี ภรรยา และบุตร 

2.  กลุมสมาคม เปนกลุมทางสังคมที่จงใจจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยาง
หนึ่ง โดยมีการจัดระเบียบของกลุมอยางเปนทางการ มีการกําหนดแผนงาน กําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบของสมาชิกที่ชัดเจน เชน  บริษัท หางหุนสวน กระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ 

3.  กลุมทางสังคมขนาดเล็ก เปนกลุมทางสังคมที่ไมไดมีการจัดระเบียบทางสังคม
ไวอยางชัดเจน เชน กลุมเพื่อนบาน กลุมเพื่อนรวมชั้นเรียน เปนตน 

4.  กลุมชุมชน แบงออกไดเปนชุมชนบทและชุมชนเมือง 

4.1 ชุมชนชนบท เปนชุมชนที่อยูนอกเขตเมือง ผูคนที่อาศัยอยูมีอาชีพ
ทางดานเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่มีนอย ผูคนมี
ความสัมพันธแบบเปนกันเอง มีแบบอยางในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพคลายๆกัน 
สภาพความเปนอยูโดยทั่วไปขึ้นอยูกับธรรมชาติเปนสวนใหญ ลักษณะโดยทั่วไปของชุมชน มีดังนี้                

1)  มีอาชีพทางการเกษตรเปนสวนใหญ 

2)  แวดลอมไปดวยธรรมชาติ ชาวชนบทใกลชิดกับธรรมชาติ และชีวิตสวน
ใหญเผชิญกับภาวะธรรมชาติโดยตรง เชน ความแหงแลง ฝนตก น้ําทวม เปนตน 

3)  ความหนาแนนของประชากรตอพ้ืนที่มีนอย การตั้งบานเรือนที่อยูอาศัย
มักจะรวมกันเปนกลุม หรือไมก็ปลูกสรางบานเรือนขนานไปตามแมน้ําลําคลอง หรือริมถนน 
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4)   มีความสัมพันธแบบเปนกันเอง เคารพนบนอบและรวมมือชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน โดยยึดถือน้ําใจเปนสิ่งสําคัญ 

5)  การเปลี่ยนตําแหนงทางสังคมมีไมมาก เนื่องจากชาวชนบทมีความผูกพัน
อยูกับการเกษตรมานาน ความคิดความเชื่อและการศึกษายังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร ชาวชนบท
สวนใหญจึงยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรม ฐานะทางเศรษฐกิจก็ยังไมเปลี่ยนแปลง คือคอนขางจะ
ยากจน 

4.2  ชุนชนเมือง เปนชุนชนที่อยูในเมือง มีประชากรอยูรวมกันเปนกลุม
หนาแนนกวาในชนบท สภาพชุมชนโดยทั่วไปจะประกอบดวยตึก อาคารบานเรือน ผูคนสวนใหญ
จะทํางานงานอยูในเมือง สํานักงานมากกวาที่ไปทํางานกลางแจง สภาพความเปนอยูของประชากร
ในชุมชนเมืองจึงเปนไปดวยความเรงรีบและแขงขัน ลักษณะสําคัญของชุมชนเมืองที่แตกตางจาก
ชุมชนบท มีดังนี้ 

1) ชุมชนเมืองเปนชุมชนอุตสาหกรรมและพาณิชกรรม ชาวเมืองจึงมีชีวิตอยู
ในโรงงาน หรือสถานประกอบการเปนสวนใหญ ไมคอยไดสัมผัสกับธรรมชาติ เชน เรือกสวน ไร
นา ปาไม ภูเขา มากนัก 

2) ความสัมพันธของชาวเมืองสวนใหญเปนไปในรูปแบบของกลุมทุติยภูมิ 
คือมีความสัมพันธแบบมิใชเปนการสวนตัว แตเปนความสัมพันธตามระเบียบและกฎเกณฑของ
สังคม ความเห็นใจเอื้อเฟอเผ่ือแผกันมีนอย 

3)  ความแตกตางทางสังคมมีมาก โดยในเมืองจะมีทั้งคนร่ํารวยและคน
ยากจนที่มีฐานะและชีวิตความเปนอยูที่แตกตางกันมาก 

4)  การเคลื่อนที่ทางสังคมมีมาก ชาวเมืองมีโอกาสเปลี่ยนอาชีพทาง
เศรษฐกิจของตนไดมากกวา เพราะมีอาชีพหลากหลายใหเลือก ทําใหมีโอกาสเปลี่ยนอาชีพและ
เล่ือนตําแหนงหนาที่การงานไดมากกวาชุมชนชนบท 

5)  มีการแขงขันกันสูง ชาวเมืองตองตอสูแขงขันเพื่อความอยูรอด ทั้งนี้
เนื่องจากมีผูคนมาอาศัยอยูหนาแนน ทุกสิ่งทุกอยางคอนขางมีจํากัด และการที่จะใหไดส่ิงใดมาตอง
มีการแลกเปลี่ยนกันดวยเงินตรา นอยรายที่จะไดมาดวยน้ําใจชวยเหลือกัน 
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6)  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากการที่ชุมชนเมืองเปนศูนยกลาง
ของความเจริญดานตางๆ ผูคนจากสังคมภายนอกเดินทางเขามาประกอบกิจกรรมกันอยางมากมาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวตางประเทศ ทําใหวัฒนธรรมเมืองมีลักษณะหลากหลายแตกตางกันออกไป 
เชน แตงกายชุดสากล รับประทานอาหารญี่ปุน ทําความเคารพแบบไทย เปนตน 

สรุปไดวา กลุมสังคมเปนกลุมซ่ึงประกอบดวยบุคคลตั้งแต 2 คนหรือมากกวานั้น โดยมี
ลักษณะที่สําคัญดังตอไปนี้ 

1. มีการกระทําระหวางกันทางสังคมหรือปฏิสัมพันธทางสังคม (Social 
interaction) 

2.  สมาชิกในกลุมตางมีตําแหนงและบทบาทหนาที่แตกตางกันและประสาน
บทบาทระหวางกัน มีแบบพฤติกรรมตามบรรทัดฐานของกลุม หรือที่เรียกวา วัฒนธรรมยอย 

3.  มีความรูสึกเปนสมาชิกรวมกัน ทําใหมีความผูกพันในฐานะที่เปนสมาชิกของ
กลุมสังคมเดียวกัน 

4.  มีวัตถุประสงครวมกัน ที่สําคัญคือ เพื่อสนองความตองการของสมาชิกแตละ
คนและความตองการของสมาชิกของกลุมเปนสวนรวม  สังคมมนุษยประกอบไปดวยกลุมสังคม
หลายกหลาย ตั้งแตกลุมสังคมเล็กๆ ไปจนถึงกลุมสังคมขนาดใหญ เชน ครอบครัว กลุมเพื่อน 
สมาคมตางๆ ชุมชน และกลุมชาติพันธุในสังคม ฯลฯ กลุมสังคมเหลานี้ตางมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกัน เปรียบเหมือนสายใยของสังคมมนุษย 

2.8  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง บริบททางสังคม “บริบททางวัฒนธรรมเกาหลีที่ปรากฏในละคร
ซีรีสเกาหลีเร่ือง สดุดรักที่พักใจ Full House” มีงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงสามารถนํามาเปนแนวทางใน
การศึกษาในครั้งนี้ 

ฉัตรชัย จันทรศรี (2544) ทําการวิจัยเร่ือง “การถายทอดวัฒนธรรมอเมริกันของ
ภาพยนตรฮอลลีวูด” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําเสนอเนื้อหาเชิงวัฒนธรรมอเมริกัน และ
ลักษณะการแสดงออกทางวัฒนธรรมอเมริกันของภาพยนตรฮอลลีวูด โดยอาศัยการวิเคราะหจากตัว
บท (Textual Analysis) ของภาพยนตรฮอลลีวูด จํานวน 10 เร่ือง โดยเนนประเด็นศึกษาไปที่แกน
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ความคิดของภาพยนตร ลักษณะวิถีชีวิตของตัวละคร วัตฒนธรรมที่เกี่ยวของกับคานิยม และ
อุดมการณ  

ผลงานวิจัยพบวา แกนความคิดที่นํามาศึกษานั้น เปนประเด็นทั่วๆไปและมีลักษณะที่
เปนสากล โดยสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับมนุษยและสิ่งรอบตัว จึงทําใหงายตอการทําความเขาใจ 
ซ่ึงเปนสาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหภาพยนตรฮอลลีวูด ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 

สําหรับดานวิถีการดําเนินชีวิตของตัวละคร และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับคานิยม และ
อุดมการณนั้น พบวามีการนําเสนอคานิยม และอุดมการณที่หลากหลาย เชน คานิยมเกี่ยวกับ
ครอบครัว คานิยมเกี่ยวกับมิตรภาพ คานิยมเกี่ยวกับความกลาหาญ อุดมการณอเมริกันนิยม
อุดมการณชาตินิยม อุดมการณทุนนิยม อุดมการณปจเจกชนนิยม ฯลฯ ซ่ึงสวนใหญแลวดําเนินรอย
ตามแนวทางของความฝนแบบอเมริกัน(American Dream) 
 

เกรียงไกร  พัฒนกุลโกเมธ (2549) ทําการวิจัยเรื่อง “แนวคิด บริบททางสังคม และ
บริบททางวัฒนธรรมญี่ปุน ที่ปรากฏในภาพยนตรการตูนของสตูดิโอจิบลิ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษา วิเคราะห ถึงลักษณะการนําเสนอเนื้อหาเชิงสังคม-วัฒนธรรมญี่ปุน ในสื่อภาพยนตรการตูนที่
ผลิตขึ้นโดยสตูดิโอจิบลิ (Ghibli) ดวยวิธีการวิเคราะหตัวบท (Textual Analysis) ของภาพยนตร
การตูนที่สตูดิโอจิบลิผลิตข้ึนตั้งแตเร่ิมกอตั้งสตูดิโอจนถึงปจจุบัน (ค.ศ. 2004) จํานวน 14 เร่ือง และ
มิวสิกวีดีโอ อีก 1 เรื่อง รวมทั้งหมด 15 ช้ินงาน โดยเนนศึกษาไปที่ แกนความคิดหลัก (Theme) 
แนวความคิดรอง บริบททางสังคม และบริบททางวัฒนธรรมญี่ปุน ในแงมุมตางๆ 

ผลงานวิจัยพบวา ภาพยนตรการตูน และมิวสิกวีดีโอของสตูดิโอจิบลิ ทั้งหมด 15 
ช้ินงานมีการนําเสนอ แกนความคิดหลัก (Theme) แนวความคิดรอง บริบททางสังคม และบริบท
ทางวัฒนธรรมญี่ปุน ในแงมุมที่แตกตางกันออกไป   

นอกจากนี้ยังพบวาความซับซอนในการลงรหัสสารของสตูดิโอจิบลิ ไมไดเกิดจาก
ความซับซอนของเรื่องราวท่ีตองการนําเสนอตอผูชม หากแตเกิดจากเทคนิคในการเลาเรื่องที่มีการ
หยิบยกเอา บริบททางสังคม และบริบททางวัฒนธรรมญี่ปุน เชน คานิยม ความเชื่อ และเกร็ดทาง
ประวัติศาสตรตางๆ รวมถึงประสบการณภูมิหลังของผูกํากับ มาใชเปนสัญญะเพื่อส่ือความหมาย
พิเศษที่ซับซอนยิ่งขึ้นไป 

 
ชุติมา ธนูธรรมทัศน (2546) ทําการวิจัยเร่ือง “วัฒนธรรมญี่ปุนในการตูน”โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาเนื้อหาเชิงวัฒนธรรมที่นําเสนอผานการตูนญี่ปุนดวยวิธีการวิเคราะหตัวบท 
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(Textual Analysis) จากการตูนญี่ปุน เร่ืองยาวที่แปลในไทย จํานวน 10 เร่ือง โดยเนนประเด็น
เกี่ยวกับแกนความคิด ของเรื่อง คานิยม วิถีชีวิต และความเปนอยูของตัวละคร 

ผลงานวิจัยพบวาแกนความคิดคานิยม วิถีชีวิต และความเปนอยูของตัวละครที่ปรากฏ
การตูนสามารถสะทอนใหถึงลักษณะของวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุน  ทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม
ไดเปนอยางดีเชน แกนความคิดเรื่องความมานะพยายาม ความอดทนขยันหมั่นเพียร คานิยมความ
เปนกลุมและสํานึกตอกลุม ความซื่อสัตยจงรักภักดี การจัดอันดับสูงต่ําในสังคม การแตงกาย อาคาร 
บานเรือนสมัยใหม เปนตน 
 DPU
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
  

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “บริบททางสังคม และบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีที่ปรากฏในละคร
ซีรีสเกาหลีเร่ือง สดุดรักที่พักใจ Full House” ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ซ่ึงมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษา บริบททางสังคมและ บริบททางวัฒนธรรมเกาหลีที่ปรากฏในละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรัก
ที่พักใจ Full House ผูชมรับวัฒนธรรมเกาหลีผานละคร จํานวนหนึ่งเรื่อง ไดแก สะดุดรักที่พักใจ   Full 
House              
 
3.1  วิธีการวิจัย 
  

3.1.1  วิเคราะหละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ Full House จํานวน 16 ตอน จาก
แผนซีดี จํานวน 3 รอบ เพื่อทําความเขาใจ และตั้งประเด็นคําถามเพื่อนําไปใชในสวนการสัมภาษณ 

3.1.2   ทําการสัมภาษณผูชมละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ Full House แบบไมเปน
ทางการโดยมีแนวคําถามแบบกวางๆเพื่อไมใหหลงประเด็นและเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นแบบ
เปด 
 
3.2  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  

3.2.1  จากการวิเคราะหบริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรมเกาหลีที่ปรากฎในละครซี
รีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ Full House 

3.2.2  จากการสัมภาษณ ซ่ึงผูวิจัยจะทําการนัดและสัมภาษณดวยตนเอง และทําการจด
บันทึกเนื้อหาจากการสัมภาษณอยางละเอียด ประกอบกับการอัดเทปสัมภาษณ เพื่อชวยใหรายละเอียดที่
ไดจากการสัมภาษณมีความถูกตองและชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

DPU
DPU



 57 

3.3  ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
  

ตั้งแตเดือนธันวาคม 2550 – เดือนสิงหาคม 2551 เปนระยะเวลา 9 เดือน โดยแบงออกเปน 3 
ระยะดังนี้ 
 ระยะที่ 1: ขั้นตอนการเก็บขอมูลผูวิจัยไดทําการศึกษาละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ 
Full House จํานวน 16 ตอน 
 ระยะที่ 2: ขัน้ระหวางเก็บขอมูล ผูวิจัยจะทําการนัดหมายสัมภาษณและพูดคุยดวยตัวเอง 
 ระยะที่ 3: ขั้นหลังเก็บขอมูล ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล สรางขอสรุปและทบทวนทฤษฎีที่
เกี่ยวของวามีความสอดคลองกันแคไหน 
 
3.4  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
  

3.4.1  การอัดเทปการสัมภาษณ เพื่อชวยใหรายละเอียดที่ไดจากการสัมภาษณมีความถูกตอง
และชัดเจนยิ่งขึ้น 

3.4.2  การจดบันทึก ผูวิจัยใชสมุดหนึ่งเลมสําหรับการบันทึกขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 
3.4.3  แนวคําถามประกอบการสัมภาษณ ผูวิจัยจะเตรียมแนวคําถามแบบกวางๆไวลวงหนา

เพื่อไมใหหลงประเด็น 
 
แนวคําถามที่ใชประกอบการสัมภาษณ มีดังตอไปนี้ 
  

-  การรับวัฒนธรรมเกาหลีผานละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ (Full House) 
-  การเปดรับละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) 
-  จุดเดนของละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) 
-  ความเปนเกาหลีจากละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) 
-  ทัศนะคติของผูชมละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ (Full House) 
-  การซึมซับวัฒนธรรมเกาหลีจากการชมละครซีรีสเกาหลีเรื่อง สะดุดรักที่พักใจ ( Full 

House) 
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3.5  การวิเคราะหขอมูล 
  

การวิเคราะหในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาจากตัวบท  (Text) โดยอาศัยแนวคิด
เกี่ยวกับบริบททางสังคม, แนวคิดเรื่ององคประกอบของโทรทัศน, แนวคิดการเลาเรื่อง, แนวคิด 
ทฤษฎีทางสัญญะวิทยา(Semiology) ,แนวคิดดานวัฒนธรรม  และความรูดานวัฒนธรรมเกาหลีมาเปน
กรอบหลักในการวิเคราะห  โดยอาศัยแหลงขอมูลจาก 

1. ละครซีรีสเกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พักใจ Full House 
2. คําตอบจากการสัมภาษณผูชมที่ชมละครซีรีสเกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พักใจ Full House   

มา 
3. ประมวลเขาดวยกัน  โดยมีประเด็นหลักในการวิเคราะหคือ  การคนหา  บริบททาง 

สังคม  และบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีในดานตาง ๆ ที่ถูกนําเสนอผานละครซีร่ีสเกาหลี สําหรับวิธีใน
การวิเคราะหขอมูลนั้น ผูวิจัยไดกําหนดหลักในการวิเคราะหขอมูลไว 
 

โดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอนใหญ ๆ ดังนี้ 
1. ขั้นจัดเตรียมขอมูลพื้นฐาน  คือ ขั้นตอนนี้จะเปนการจัดเตรียมขอมูลพื้นฐานทั้งหมด

เพื่อใหพรอมสําหรับการทําวิจัย  โดยมีรายละเอียดในการจัดเตรียมขอมูลแยกยอยดังตอไปนี้ 
 1.1  ขอมูลประเภทละครซีรีส ในที่นี้ก็คือ ละครซีรีสเกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พักใจ Full 

House โดยผูวิจัยจะทําการดูผลงานทั้งหมดอยางนอย 3 รอบเพื่อเก็บรายละเอียด ใหรูถึงเคาโครงเรื่อง 
เนื้อหา  ตัวละคร  ลักษณะตัวละคร  วิธีการดําเนินเรื่อง และสิ่งตางๆที่ปรากฎในละคร  และทําการจด
บันทึกไว  เพื่อใหงายแกการนํากลับมาคนควาภายหลัง 

1.2  ขอมูลประเภทบุคคล ในที่นี้ คือ ผูที่รับชมละครซีรีสเกาหลีที่ผูวิจัยไดทําการ
คัดเลือก 10 คน โดยแบงเปนหญิง 5 คน ชาย 5 โดยใชเกณฑการเลือก แบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณเชิงลึก (Depth interview ) ในการสะทอนแนวคิด และรูปแบบทาง
วัฒนธรรมเกาหลีตางๆที่ปรากฏในทุกชิ้นงาน พรอมทั้งทําการถอดเทปสัมภาษณเพื่อเก็บเปนขอมูล
เบื้องตนประกอบการทําวิจัย  

1.3  ขั้นตอนการวิเคราะหตัวบท  (Text) คือ ในขั้นตอนนี้จะเปนการวิเคราะหตัวบท 
ซ่ึงก็คือละครซีร่ีสเกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พักใจ Full House เพื่อคนหาบริบททางสังคมและบริบททาง
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วัฒนธรรมเกาหลีดานตางๆที่ถูกประกอบสราง (Construction)ไวภายในโดยผูวิจัยจะทําการดูผลงาน
ทั้งหมด ซํ้าอีก และใชหลัก 2 ประการเพื่อชวยในการวิเคราะหขอมูลคือ 

แยกแยะรายละเอียด (Fragmentation) การแยกแยะรายละเอียดในที่นี้หมายถึงการดูช้ินงาน
อยางละเอียด โดยพิจารณาแยกเปนสวนๆ ทั้งบริบททางสังคม และบริบททางวัฒนธรรม 

หาความสัมพันธ (Relationship) หลังจากทําการแยกแยะรายละเอียดของชิ้นงานแลว ผูวิจัย
จะทําการหาความสัมพันธของแตละรายละเอียดที่ไดแยกแยะไว เพื่อใหทราบถึงความหมายตางๆที่
ประกอบอยูภายในบริบททางสังคม และบริบททางวัฒนธรรม เนื่องจากในทางละครซีรีสนั้นบริบท
ตางๆจะถูกประกอบสรางขึ้นมาจากองคประกอบยอยๆหลายประการ ไมเฉพาะแตตัวละคร หรือส่ิงที่ตัว
ละครสะทอนออกมา เพียงเทานั้นหากแตยังมีสวนประกอบอื่นอ่ืนอีกมากมายซึ่งผูวิจัยตองทําการศึกษา 
ดังนั้นในการคนหาบริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรม  จึงจําเปนตองพิจารณา  และหา
ความสัมพันธขององคประกอบตางๆเหลานั้นอยางรอบคอบ และ ละเอียดถ่ีถวน 

2.  ขั้นตอนการเชื่อมโยงขอมูลและสรุปผลการวิเคราะห  คือ ในขั้นตอนนี้จะเปนการนําเอา
ขอมูลพื้นฐานจากขั้นตอนที่1 และขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหตัวบทในขั้นตอนที่2 มาเชื่อมโยงเขา
ดวยกัน เพื่อพิจารณาหาบริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรม ที่ถูกประกอบสรางอยูในตัวช้ินงาน
อีกครั้ง เนื่องจากในการมองถึงผลสะทอนของละครซีรีสเกาหลี การถอดรหัสความหมายจากตัวบท 
(Text) เพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ จําเปนตองดูไปถึงบริบท (Context) ตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวบทนั้น
ดวย ซ่ึงบริบทในที่นี้ก็คือ ขอมูลที่ไดจากการจัดเตรียมในขั้นตอนที่1 เนื่องจากความหมายของตัวบทนั้น
นอกจากจะถูกประกอบสรางขึ้นมาจากความสัมพันธของสัญญะยอยๆที่อยูภายในแลว ยังถูกประกอบ
สรางขึ้นมาจากความสัมพันธระหวาง “ตัวบท” กับ  “บริบท” อีกดวย 

 
ผูวิจัยไดแบงขอมูลออกเปน 2ขั้นตอนอันไดแก  

1.  ขอมูลปฐมภูมิ คือ   ละครซีรีสเกาหลี 
2.  ขอมูลทุติยภูมิ คือ   ขอมูลประเภทบุคคล  
 
ตัวอยางการวิเคราะหในขั้นตอนนี้ เชน ละครซีรีส เกาหลีเรื่อง เร่ืองสะดุดรักที่พักใจ Full 

House สามารถวิเคราะหไดวามีแนวความคิดเรื่อง “การนิยมอยูกอนแตงของวัยรุนเกาหลี” ถูกประกอบ
สรางไวภายในนอกจากจะวิเคราะหจากวิธีการดําเนินเรื่อง และการวางบุคลิกตัวละครแลว ส่ิงที่สามารถ
ยืนยันความถูกตองของการวิเคราะหไดก็คือ การนําขอมูลพื้นฐานจากขั้นตอนที่1 (Context) ซ่ึงก็คือ
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บทความ บทสัมภาษณ ตัวบุคคลที่ผูวิจัยทําการคัดเลือก จํานวน10 คน รวมไปถึงประสบการณสวนตัว
ตางๆ ที่เกี่ยวของมาพิจารณารวมกัน 

 หลังจากทําการเชื่อมโยงขอมูลในขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2 เขาดวยกัน พรอมทั้งทํา
การวิเคราะหบริบททางสังคม และบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีที่ถูกประกอบสรางไวภายในเรียบรอย
แลว ผูวิจัยจะนําส่ิงที่ศึกษาไดมาพิจารณารวมกับความคิดเห็นทั้ง 10 ทานที่ผูวิจัยทําการเลือกไว เพื่อมาดู
พฤติกรรมหลังการรับชมของกลุมผูชมที่ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ และนํามาตรวจสอบความถูกตองอีก
คร้ัง เพื่อทําการสรุปผลการวิจัย เพื่อใหพรอมสําหรับการนําเสนอขอมูลในลําดับตอไป 
    
3.6  การนําเสนอขอมูล 
 

หลังจากที่ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหตัวบท (Text) ของละครซีรีสเกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พักใจ 
Full House เปนที่เรียบรอยแลว ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Descriptive 
Analysis) โดยมีเนื้อหาครอบคลุม วัตถุประสงคการวิจัยทั้ง 2 ขอ คือ  

1.  บริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมเกาหลี ที่ปรากฏในละครซีรีสเกาหลีเรื่อง 
สะดุดรักที่พักใจ Full House  

2.  ผูชมรับวัฒนธรรมเกาหลีผานละครซีรีสเกาหลีเรื่อง สะดุดรักที่พักใจ Full House 
อยางไร  
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ตารางที่ 3.1  แสดงกรอบระเบียบวิธีวจิัย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย ปญนําการวิจัย แนวคิดทฎษฎ ี

กลุมเปาหมาย วิธีการวิจัย 
1. บริบททางสังคม
และบริบททาง
วัฒนธรรมเกาหลีที่
ปรากฏในละครซีรีส
เกาหลีเปนอยางไร 
 

- แนวคิดเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมเกาหลี 
- แนวคิดและทฤษฎี
ทางสัญญะวิทยา 
- แนวคิดเรื่อง
องคประกอบของ
โทรทัศน 
- แนวคิดการเลาเรื่อง 
- แนวคิดเกี่ยวกับ
บริบททางสังคม 

ละครซีรีสเกาหลี
จํานวน 1 เรื่อง 
คือ เร่ืองสะดุดรักที่พัก
ใจ Full House 
 

ผูวิจัยจะตองดลูะครซี
รีสเกาหลี อยาง
ละเอียดประกอบกับ
การวิเคราะหเนื้อหา 

2. ผูชมละครซีรีส
เกาหลี รับวัฒนธรรม
เกาหลีผานละคร
อยางไร 
 
 

- แนวคิดเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมบริโภค
นิยม 
- แนวคิดเรื่องการ
ส่ือสารและการ
ครอบงําทาง
วัฒนธรรม 
- แนวคิดวัฒนธรรม
ประชานิยม 
 

ผูชมละครซีรีสเกาหลี 
เร่ืองสะดุดรักที่พกัใจ 
Full House ที่ช่ืนชอบ
และรับชมอยางนอย
สองรอบและติดตาม
การพัฒนาของละครซี
รีสเกาหลีมาโดยตลอด 

สัมภาษณเชิงลึก 
 (In-Depth Interview) 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
จากการวิจัยเรื่อง “บริบททางสังคม” และ “บริบททางวัฒนธรรม” เกาหลี ที่ปรากฎใน

ละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ (Full House) เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 

 
1. บริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีที่ปรากฎในละครซีรีสเกาหลี 

เร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) 
2. ผูชมละครซีรีสเกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พักใจ ( Full House) รับวัฒนธรรมเกาหลี

ผานละครอยางไร 
 

สวนที่ 1 การนําเสนอการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analyses) ในบริบททางสังคมและ
บริบททางวัฒนธรรมที่ปรากฎในละครซีรีสเกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พักใจ ( Full House) 

สวนที่ 2 การนําเสนอบทวิเคราะหผูชมละคร 
 
สวนท่ีหนึ่ง : การนําเสนอการวิเคราะหเนื้อหาจากการนําเสนอของตัวละครในสวนของการ
แสดงออกทางบริบททางสังคม และบริบททางวัฒนธรรม ท่ีปรากฎในละครซีรีสเกาหลี เร่ือง สะดุด
รักท่ีพักใจ ( Full House) จํานวน 16 ตอน  

 
ครั้งแรก วันที่ออกอากาศ เสาร-อาทิตย เวลาออกอากาศ เวลา 9.15 น. เร่ิม ออกอากาศ 

วันเสารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2548 – วันอาทิตยที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 
ครั้งที่สอง วันที่ออกอากาศ จันทร- อังคาร เวลาออกอากาศ หนังรอบเชา เวลา 8.15 น. 

เร่ิม ออกอากาศ วันจันทรที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 – วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 
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ละครซีร่ีสเกาหลี เร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ“Full House” 
 
เร่ืองยอ 
        

เร่ืองราวของของผูหญิงคนหนึ่งที่มีความฝนอยากเปนนักเขียนชื่อดัง “ฮาน จี อุน” อยูมา
วันหนึ่งเธอก็ไดตั๋วเครื่องบินไปประเทศจีนจากเพื่อนสนิท โดยทิ้งบานไวใหเพื่อนทั้งสองดูแล 
ระหวางที่อาศัยอยูที่ประเทศจีนนั้น เธอไดมีโอกาสพบกับ “ลี ยอง เจ” แตการพบกันในครั้งนี้ไมได
นําความประทับใจใดๆมาใหทั้งคูเลย 

 
ดูเหมือนพรหมลิขิตจะพาใหทั้งคูมาพบกัน เมื่อ “ฮาน จี อุน” เดินทางกลับ จากเมืองจีน 

เธอพบวาเพื่อนรักกลับทรยศขายบานให “ลี ยอง เจ” และตัวเธอเองก็จะยังอาศัยอยูที่นั่นภายใต
เงื่อนไขที่ทั้งสองตกลงกัน นับวาเปนจุดเริ่มตนของสงครามแหงความรักระหวางเขาและเธอ 

 
ดวยเหตุผลบางอยางทําใหทั้งคู ตองแตงงานและแสดงตัวตอหนาคนอ่ืนๆวาเปนสามี

ภรรยากันแตในเรื่องจริง ทั้งคูทําสัญญา วาจะเปนการแตงงานกันเพียงแคในนามเทานั้นเปนเวลา 6 
เดือน ระหวางนั้น “ฮาน จี อุน” ตองทํางานบานทั้งหมดและเธอจะไดบานคืนหลังจากครบ 6 เดือน 
ชวงเวลาที่ตองอยูดวยกัน เธอพบวาตนเองเริ่มหลงรัก “ลี ยอง เจ” ขณะเดียวกันเขากลับไปหลงรัก 
“กัง เฮ วอน” เพื่อนสนิทตั้งแตวัยเด็ก จึงกอใหเกิดเรื่องราววุนๆขึ้นมากมาย 

 

 
 
 ภาพที่ 4.1  ภาพพระเอกและนางเอกในละครซีร่ีสเกาหลี เร่ือง สะดุดรักที่พักใจ“Full 
House”     
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ภาพที่ 4.2  ภาพตัวละครนําในละครซีร่ีสเกาหลี เร่ือง สะดุดรักที่พักใจ“Full House” 
 

จุดเดนของ ละครเรื่องนี้ที่ทําใหเปนที่ช่ืนชอบสําหรับผูชมในประเทศไทย ประเด็นแรก
ที่สําคัญ อยูที่เนื้อหาของบทละครที่มีรูปแบบโรแมนติก คอมมาดี้ (Romantic Comedy) มีตลก ซ้ึง 
และเศรา ผสมผสานกันตลอดทั้งเรื่อง เนื้อหาของเรื่องมีความใกลเคียงกับความเปนจริง มากกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับละครเกาหลีเร่ืองอ่ืนๆ นอกจากนี้ จะเห็นไดวาในเนื้อเร่ืองไมมีตัวละครรายประเภท
รายจนเกินความเปนจริงอยางเชนละครของประเทศไทยการที่นางรายตบตีนางเอกมีการหวีดรองทํา
รายคนอื่นๆในเรื่องในละครเรื่องนี้ไมปรากฎภาพดังกลาวนอกจากนี้ รวมไปถึงสถานที่ตางๆ ที่
นําเสนอผานละครสวนใหญไดทําการถายทําจากสถานที่จริงเกือบทั้งหมด(บานFull House, 
โรงหนัง, รานอาหาร, หางสรรพสินคา, ที่ทํางาน, บนเครื่องบิน, โรงพยาบาล ฯลฯ) 

 
รวมไปถึงการมาพบกันครั้งแรกของ “เรน”ซ่ึงเปนศิลปนที่มีช่ือเสียงในประเทศเกาหลี

ในขณะนี้ และ “ซอง เฮ เคียว”ก็เปนนักแสดงที่สรางชื่อเสียงมาจากละครซีรีสเกาหลีเร่ือง Autum in 
my Heart กับบทบาทที่ทั้งสองไดรับในเรื่อง Full House มีความเหมาะสมกันอยางลงตัว รวมไปถึง
วัยที่ใกลเคียงกัน ความสดใส นารักของทั้งคู จึงทําใหทั้งสองแสดงออกมาดูเปนธรรมชาติ ทําใหคน
ดูเชื่อและเกิดความรูสึกรวมในขณะที่ชมละคร 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห บริบททางสังคม เกาหลีท่ีปรากฎในละครซีรีสเกาหลี เร่ือง สะดุดรักท่ีพัก
ใจ ( Full House) จํานวน16 ตอน  
 
ขั้นตอนแรก : ผูวิจัยทําการศึกษาเฉพาะ ตัวละคร ที่แสดงในละครซีรีสเกาหลี เร่ือง สะดุดรักที่พักใจ 
( Full House) ไดแก พระเอก นางเอก พระรอง นางรอง เพื่อนนางเอกทั้ง 2 คน พอ แม และ ยาของ
พระเอก เนื่องจากกลุมบุคคลดังกลาวเปนตัวละครหลักที่สะทอนเรื่องราวความเปนสังคม ใน
รูปแบบการอยูรวมกัน ในบริบทตางๆ  

โดยผูวิจัยจะทําการศึกษาจากวิถีชีวิต  สถานภาพทางสังคม บทบาทหนาที่ทางสังคม 
รสนิยม คานิยม ความคิด/ความเชื่อ ประเพณี และระดับชนชั้นทางสังคมของตัวละครหลักในเรื่อง 
 
ตัวอยางดังตอไปนี้   
 
A : พระเอก  (ลี ยอง เจ)  
วิถีการดําเนินชีวิต  

 
การรับประทานอาหารของตัวแสดงหลักในละครซีรีสเกาหลีที่แสดงออกถึงความเปน

เกาหลีในบทบาทของพระเอก กลาวคือ มีลักษณะดั้งเดิมมากกวาสมัยใหม โดยสังเกตจากการใช
ตะเกียบ กับชอนยาวคูกัน อาหารที่รับประทานในแตละวันเปนอาหารเกาหลี สังเกตจากทุกมื้อที่
พระเอกรับประทาน จะมีน้ําซุป และกิมจิ เปนสวนประกอบบนโตะอาหาร ซ่ึงปรากฎมากที่สุดใน
ตอนที่ 4 และ 5 ตามลําดับ 

 
กิจวัตรประจําวัน ที่ปรากฎของพระเอก สวนใหญจะอยูในเวลาเชา พระเอกจะตื่นนอน

แตเชาเพื่อไปวิ่งออกกําลังกาย (แสดงใหเห็นถึงการดูแลสุขภาพ) และรับประทานอาหารเชาทุกวัน
สังเกตจากการออกคําส่ังใหนางเอกจัดเตรียมอาหารเชาไวรอ(แสดงใหเห็นถึงการที่ผูชายเปนใหญ
ในสังคมเกาหลีตั้งแตสมัยดั้งเดิม) สวนในชวงเวลากลางวัน พระเอกจะเขาไปบริษัท เพื่อรับทราบ
ตารางการทํางาน รวมถึง การออกไป พบปะและใหสัมภาษณกับสื่อมวลชน แจกลายเซ็นตาม
รานอาหาร โรงแรม (แสดงใหเห็นถึงกิจวัตรของดารายอดนิยมที่ทุกคนชื่นชอบ)  พบมากที่สุดใน
ตอนที่ 2 และ 8 ตามลําดับ  
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การทํางานของพระเอกมีลักษณะ ใหความบันเทิงแกสาธารณะชนและจําเปนที่จะตอง
เปดเผยเรื่องราวชีวิตสวนตัวใหกับประชาชนเขามารับรูถึงการดําเนินไปในลักษณะตางๆ(แสดงให
เห็นถึงการใชชีวิตของดารายอดนิยมของเกาหลี) เนื่องจากดาราศิลปนเปนสิ่งที่คูกันกับประชาชน
เมื่อประชาชนใหการยอมรับแลวส่ิงที่ประชาชนตองการก็คือ ความจริงจากดาราศิลปน 

 
ดังที่พบในตอนที่3 คือการแถลงขาว เปดตัววาที่เจาสาวใหกับสื่อมวลชนไดรับทราบ

และไดทําขาว และตอนที่ 14 การแถลงขาวการอยารางกับนางเอก นอกจากนี้ยังพบวา เวลาวางของ
ตัวละครหลัก (พระเอก) คือการใชชีวิตอยูในโลกสวนตัวสูง โดยชอบอานหนังสือ ดูทีวี สวนใหญ
จะชอบอยูบานเพียงลําพัง ไมชอบความวุนวาย เสียงดัง พบในตอนที่ 4 
 
สถานภาพทางสังคม  
 

สถานภาพของพระเอกที่ปรากฎในเรื่อง ที่พบมากที่สุดคือ การแสดงออก  ของ
สถานภาพการสมรส ซ่ึงพบในตอนที่ 3 ภาพการจัดงานแตงงาน การสวมแหวนในพิธีแตงงาน 
(แสดงใหเห็นถึงประเพณีการแตงงานในรูปแบบสากลคือ การแตงในโบสถแทนการจัดพิธีแบบ
เกาหลีดั้งเดิม) 

 
การหยาราง ที่พบชัดเจนที่สุด คือ ตอนท่ี พอของพระเอกทราบถึงการหยารางของ

พระเอกกับนางเอก และไมยอมรับในการกระทําของทั้งคู พบตอนที่14 (แสดงใหเห็นถึงการใชชีวิต
แบบสังคมสมัยใหมโดยไมสนใจวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เมื่อตกลงแตงงานกันแลวไมวาจะเกิดอะไรขึ้น
ก็จะตองรักษาความรักไว) 

 
การแสดงความโสด ของพระเอก ในตอนที่ 1 การตื่นนอนตอนเชา การอยูคนเดียวที่

คอนโด การขับรถไปไหนมาไหนคนเดียวแสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระไมมีส่ิงผูกมัดของดารา
วัยรุนเกาหลี  

 
บทบาทหนาท่ีทางสังคม   
  

บทบาทหนาที่ในละครที่แสดงออกมากที่สุด คือ การแสดงออกแบบคนรัก พบในตอน
ที่ 2 พระเอกไปเลือกซื้อแหวนใหกับนางรองเพื่อจะแสดงความรักที่มีมากกวาการเปนเพื่อน 
นอกจากนี้การปฎิบัติตัวของพระเอกที่มีตอนางรองยังแสดงออกมาทางสีหนาและทาทาง พบใน
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ตอนที่นางรองปวยพระเอกรีบกลับรถกลางถนนโดยไมกลัวอันตรายและขับรถอยางรวดเร็วเพื่อไป
พบนางรองที่โรงพยาบาล(แสดงออกถึงความรัก ความเปนหวง คนรัก อยางชัดเจน) 

 
บทบาทหนาที่ในครอบครัว พระเอกเปนลูกชายคนเดียว แตในตอนสมัยเด็กๆเคยมี

นองสาวแตไดเสียชีวิตไปแลว จากคําบอกเลาของพระเอก ในตอนที่นางเอกไปบานพอแมพระเอก 
และดูรูปตางๆที่เปนความทรงจําในวัยเด็กของพระเอกและไดพูดคุยกันทางโทรศัพท พบในตอนที่ 
7 

 
บทบาทหนาที่ของเพื่อน พระเอกมีเพื่อน 2 คน คือ พระรอง กับ นางรอง การแสดงออก 

พบในตอนที่ 3 พระเอก และพระรอง ตีเทนนิสที่สปอตรคลับแหงหนึ่ง และไดพูดคุยปรึกษาเรื่อง
การแตงงานของพระเอกและนางเอก ซ่ึงพระรองแสดงความเปนหวงในเร่ืองของความเรียบรอยใน
การจัดงาน นอกจากนี้ ส่ิงที่ปรากฎในตอนที่1 ตอนที่นางรองแสดงความดีใจที่ไดเจอกับ พระเอก 
และพระรอง เนื่องจากไมไดเจอกันเปนเวลานาน และไดนัดทานขาวเย็นโดยระหวางการทานอาหาร 
มีการพูดคุยและซักถามเรื่องสวนตัว ของกันและกัน ซ่ึงปนการแสดงออกถึงความสนิทสนมกันใน
กลุมเพื่อน 

 
บทบาทหนาที่ของพระเอกในเรื่องที่พบมากที่สุดคือ การแสดงออกถึงการเปนเจานาย 

สวนใหญ พบในตอนที่ คอยออกคําส่ังใหนางเอกทํางานบาน เนื่องจากนางเอกเปนหนี้พระเอก ตอน
ที่ไปเมืองจีน นอกจากนี้ยังพบวาในตอนที่ 7 พระเอกไดรับเพื่อนนางเอกมาทํางานในบริษัทที่ตน
ทํางานอยูโดยมีหนาที่คอยดูแลเรื่องตางๆของพระเอก โดยสังเกตจากการที่เพื่อนนางเอกเรียก
พระเอกวา “ลูกพี่” นอกจากนี้ยังพบอีกวา ในเรื่องพระเอก ปรากฎบทบาทการเปนลูกนอง ในตอนที่
โดนผูบริหารเรียกเขาไปตอวาในเรื่อง การใชชีวิตสวนตัว ในประโยคที่วา “อยูๆเธอจะมาประกาศ
แตงงานอยางนั้นเหรอ” พระเอกแสดงสีหนาสลด พบในตอนที่ 2 นอกจากนี้ยังโดนสั่งหามไมให
พบกับนางรองเปนการสวนตัวเนื่องจากจะเปนขาวในแงลบและมีผลตออาชีพการแสดง พบในตอน
ที่ 8 

 
รสนิยม 
 

รสนิยมของพระเอกในเรื่องของการแตงกาย จะชอบใสเส้ือเชิ๊ตสีสันสดใส ไดแก สีแดง 
สีสม สีเขียว เส้ือลําลองแตละตัวของพระเอกจะมีรูปแบบการดีไซดที่แปลกและทันสมัย แสดงออก
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ถึงการเปนผูนําทางดานแฟชั่นและในตอนที่ 1 นอกจากนี้ยังพบวา พระเอกยังสวมใสชุดสูท ในการ
พบปะและใหสัมภาษณกับสื่อมวลชน รสนิยมในการเลือกรานนั่งดื่ม ที่ปรากฎในเรื่องเพื่อนัดพบ
กันระหวางพระเอกกับ นางรอง รานที่ทั้งสองไปแตละรานสวนใหญ จะเปนรานที่เปนสวนตัว ไม
วุนวาย ภายในรานจะเปดเพลงสากลคลอเบาๆ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงรสนิยมสมัยใหม พบในตอนที่ 7 

 
คานิยม 
 

โดยสวนตัวของพระเอกในเรื่องการแตงกาย เส้ือผาบางชุดจะมีแบรนดติดอยู (ในเรื่อง
พบวาพระเอกชอบใสแบรนด อมานี่ ) บงบอกถึงคานิยมของการใชของแพง พบในตอนที่ 1 หลัง
การแตงงานพระเอกพานางเอกไปฮันนีมูน แสดงใหเห็นถึงคานิยมที่เปนสากล นอกจากนี้ยังพบอีก
วาชุดแตงงานของ พระเอกและนางเอก ที่ใสในพิธีแตงงานปนชุดสูททักสิโดสีขาว และชุดราตรีสี
ขาวแสดงใหเห็นถึงความเปนสมัยใหม พบในตอนที่ 3  

 
ประเพณี 
 

การจัดงานแตงงานระหวางพระเอกกับนางเอก อยูในรูปแบบสมัยใหม โดยจัดพิธีใน
โบสถ มีการสวมแหวนระหวางเจาบาวกับเจาสาวในพิธี พบในตอนที่ 3 พระเอกพานางเอกไปที่
บานเพื่อพาไปพบ พอแม และยา หลังจากงานแตงงานโดยการทําความเคารพผูใหญแบบดั้งเดิม โดย
การยืนตัวตรงและโคงตัวนั่งคุกเขาคอยๆเอาหัวจรดกับพื้น พบในตอนที่ 5 นอกจากนี้ยังพบอีกวาใน
ตอนที่พระเอกเสียใจกับเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นพระเอกไดเลือกที่จะไปบวชอยูบนเขาพบในตอนที่
15  (แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเกาหลีที่มีความคลายคลึงกับประเทศไทย) 

 
การแบงชนชั้นในสังคม  
 

ในตอนที่ 1 ปรากฎใหเห็นอยางชัดเจน เปนตอนที่พระเอกเดินทางไปสนามบิน 
พนักงานพูดกับนางเอกวา “ตรงนี้เฉพาะ วี ไอ พี ครับ” ซ่ึงเปนที่ที่คนทั่วไปไมสามารถเขาไปได 
ในขณะที่นางเอกกําลังจะเอาเสื้อไปคืนใหกับพระเอก หลังจากนั้นยังพบอีกวาทางโรงแรมไดนํารถ
ลีมูซีนมารอรับพระเอกที่หนาสนามบิน ซ่ึงตางจากนางเอกที่ตองนั่งแท็กซี่ไปเอง 
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B : นางเอก  (ฮาน จี อุน) 
 
วิถีการดําเนินชีวิต   

 
อาหารที่นางเอกรับประทาน ในเรื่องสวนใหญ พบวาจะอยูในรูปแบบของอาหารเกาหลี

แบบดั้งเดิมนอกจากนี้ยังพบอีกวานางเอกชอบทานอาหารฟาดฟูด รวมถึงขนมขบเคี้ยว(แสดงให
เห็นถึงการไมใสใจสุขภาพ) ดังที่ปรากฎในตอนที่ 1 นางเอกเดินถือมามาในโรงแรม สนทนากับ
พระรอง วา “นี่มื้อเย็นของคุณเหรอครับ”  “คะมื้อเย็นของฉันเอง” ในตอนที่ 4 นางเอกนั่งทํางานโดย
มีขนมขบเคี้ยว และน้ําสมทานในขณะนั่งทํางานอยูหนาคอมพิวเตอร ในตอนที่ 5 นางเอกนั่งทาน
ไอศครีมช็อกโกแลตกับพระรอง และในตอนเดียวกัน นั่งทาน ขนมปงปง กับกาแฟ ในรานกาแฟกับ
พระรอง นอกจากนี้ยังพบวา นางเอกยังชอบทาน แฮมเบอเกอร และ สปาเกตตี้ อีกดวย สวนอาหาร
เกาหลีแบบดั้งเดิมที่นางเอกทานในเรื่องสวนใหญจะปรากฎในตอนที่ พระเอกทานอยูดวยทุกครั้ง 
พบมากในตอนที่ 5 และ 8  

 
กิจวัตรประจําวันของนางเอกในเรื่องพบวา นางเอกเปนคนชอบนอนตื่นสาย(แสดงให

เห็นวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปของแมบานชาวเกาหลี ที่จะตองตื่นแตเชามาคอยทําอาหารใหสามีและ
คนในครอบครัว) และหลังจากที่ตื่นนอนจะลงมานั่งที่หนาคอมพิวเตอรเพื่อทํางานนวนิยายที่เปน
อาชีพของนางเอกเอง พบในตอนที่ 1 หลังจากที่เจอพระเอกและไดอาศัยอยูรวมกัน นางเอกตองตื่น
นอนแตเชา เพื่อทําความสะอาดบาน และจัดเตรียมอาหารเชาไวใหพระเอก และในเวลากลางวัน 
พบวา สวนใหญนางเอกจะใชชีวิตอยูในบานมากกวา นอกบาน เนื่องจากตองคอยดูแลเรื่องความ
สะอาดบานทุกอยาง ที่พบไดแก ถูบาน ทําอาหาร ซักผา ถอนหญา รดน้ําตนไม เซ็ดกระจก(บงบอก
ผูหญิงกับงานบานยังเปนของคูกันจนถึงปจจุบัน) หลังจากทําความสะอาดบานเสร็จเรียบรอยแลว 
นางเอกจะมานั่งอยูหนาคอมพิวเตอรเพื่อเขียน นวนิยาย ที่เปนงานที่ตนเองรัก นอกจากนี้ยังพบวา 
นางเอกไดออกไปทานอาหารนอกบานกับพระรองบอยครั้ง พบในตอนที่ 5 7 9 10 11 13   

 
การเดินทางของนางเอกในเรื่อง พบวา นางเอกโดยสาร รถแท็กซ่ี และรถไฟฟาใตดิน 

รวมถึงการนั่งรถ กับพระเอก และพระรอง นางเอกไมมีรถเปนของตัวเอง 
 
ในเรื่องพบวา นางเอกเรียนจบแคมัธยมปลาย เนื่องจากพอและแมเสียชีวิตตั้งแตเล็กๆ 

จึงตองอยูตัวคนเดียวและหาเงินเล้ียงตัวเอง จึงไมมีโอกาสไดเรียนมหาวิทยาลัย พบในตอนที่ 3 
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สถานภาพทางสังคม 
 

สถานภาพของนางเอก  ที่ปรากฎในเรื่อง ที่พบมากที่ สุดคือ การแสดงออกของ
สถานภาพการสมรส พบในตอนที่ 3 ภาพการจัดงานแตงงาน การสวมแหวนในพิธีแตงงาน ตอนท่ี 
5 นางเอกพูดกับพระเอกวา “แลวแหวนไปไหนหละไมใสไมไดนะ”  “เธอทํามันหายไดยังไง แหวน
นั้นมันเปนสัญญารักระหวางเรา”(การสวมแหวนแสดงใหเห็นถึงการสมรสแลวบงบอกความเปน
สากล) การที่นางเอกนั่งรอพระเอกในตอนกลางคืนทุกวันแสดงออกถึงความเปนหวง การรอคอย
การกลับมาของคนรัก  

 
การอยาราง ที่พบชัดเจนที่สุด คือ ตอนที่ นางเอกพูดกับพระรองวา “เมื่อวานนี้ฉันขอ

หยากับเขา” พบในตอนที่ 12 (แสดงใหเห็นถึงความเชื่อสมัยใหมของวัยรุนเกาหลีที่ไมยึดถือปฎิบัติ
ตามธรรมเนียมดั้งเดิม) 

 
การแสดงความโสด ของนางเอก ในตอนที่ 1 นางเอกอาศัยอยูในบานเพียงลําพัง

(แสดงออกถึงการสูชีวิตของผูหญิงเกาหลี) นอกจากนี้ยังพบวา ในตอนที่พระรองแสดงออกถึงการที่
พยายามจะเปนคนรักของนางเอกโดยการนัดทานอาหาร การพบปะพูดคุย ทั้งเรื่องงานและเรื่อง
สวนตัว โดยที่นางเองไมมีทาทีปฎิเสธ(แสดงใหเห็นถึงการไมเกรงกลัวส่ิงใดๆที่เขามาในชีวิต
สามารถตัดสินใจเองได ซ่ึงตางจากหญิงสาวเกาหลีในสมัยดั้งเดิมที่ตองอยูบานและอยูกับ
ครอบครัว) 
 
บทบาทหนาท่ีทางสังคม 
 

การแสดงออกในบทบาทภรรยาปรากฎมากที่สุด (แสดงใหเห็นวาผูหญิงเกาหลีในสมัย
นี้ยังปนชางเทาหลังอยู) คือการแสดงอาการหึงหวงพระเอก กับนางรอง ไมอยากใหนางรองพบเจอ
กันกับพระเอก กลัวพระเอกจะชอบนางรอง พบในตอนที่ 7   นอกจากนี้ยังพบในตอนที่ 8 นางเอก
กับพระรอง สนทนากัน ในประโยคที่วา “ผมชอบคุณ” และนางเอกตอบกลับไปวา “ฉันแตงงาน
แลวนะคะ” ในตอนที่ 9  นางเอกพูดกับพระเอกในประโยคที่วา “คนทั้งประเทศรูวาฉันเปนภรรยา
คุณนะ” นอกจากนี้นางเอกยังพยายามฝกทําอาหารที่พระเอกชอบทาน ไดแก ยําแมงกระพรุนดอง 
แสดงใหเห็นถึงการเปนภรรยาที่ดี พบในตอนที่ 5 
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ในเรื่องพบวานางเอกมีเพื่อนรัก อยูสองคน ซ่ึงปนเพื่อนกันมาตั้งแตสมัยเด็กๆ พบใน
ตอนที่ 2 เปนตอนที่นางเอกพูดกับเพื่อนทั้งสองวา “ไงเพื่อนรัก” 

 
นางเอกมีอาชีพเปนนักเขียนนวนิยายเรื่องสั้น นอกจากนี้ยังมีสถานะเปนลูกหนี้ของ

พระเอก เนื่องจากยืมเงินพระเอกแลวไมมีคืน จึงตองชดใชโดยการ ทํางานบานแลกเปลี่ยน พบใน
ตอนที่ 2   

 
การแสดงออกของนางเอกในบทบาทของคนรักที่เห็นชัดที่สุด พบในตอนที่ 8 นางเอก

กับพระเอกนั่งคุยกันในประโยคที่วา “ฉันชอบคุณเขาแลวสิ” และในตอนที่ 9  นางเอกพูดกับพระ
รอง วา “ตอจากนี้ไปฉันจะเริ่มชอบคุณคะ”(แสดงใหเห็นความกลาของผูหญิงเกาหลีในสมัยใหมที่
เปนฝายบอกรักผูชายกอน) 

  
รสนิยม 
 

ในเรื่องการแตงกายของนางเอกที่ปรากฎในเรื่อง นางเอกชอบใสกระโปรงสั้น  ใส
รองเทาสนสูงสวนใหญ จะเนนเสื้อผาที่มีสีสันที่สดใส ไดแก สีแดง สีเหลือง สีสม สีเขียว ไมปรากฎ
ยี่หอ(แสดงออกถึงวัฒนธรรมการแตงกายที่เปลี่ยนไปจากดั้งเดิม)   
 
คานิยม 

 
ของนางเอกชอบใชสินคาที่มีราคาถูกหาซื้อตามตลาดนัด ดังที่ปรากฎในตอนที่ไปเดิน

กับพระรองตามถนนที่ มีของวางขายหลายๆอยางรวมกัน นางเอกไมชอบเดินหางเพราะคิดวา
ส้ินเปลือง(แสดงใหเห็นถึงนิสัยในเรื่องความประหยัด) 

 
นางเอกใชกะละมังในการซักผา แทนการใชเครื่องซักผา เนื่องจากมีความเชื่อวาจะซัก

ไดสะอาดกวา แสดงเห็นถึงความคิดความเชื่อแบบดังเดิม พบในตอนที่ 1 นอกจากนี้ยังพบวางเอก
ใชเทาในการปลุกพระเอกใหตื่นแสดงใหเห็นถึงความคิดแบบสมัยใหมโดยไมสนใจวาพระเอกเปน
ผูชายและควรใหเกียรติ พบในตอนที่ 4  ในตอนที่ 5 คุณแม และคุณยาของพระเอกสอนนางเอกวา 
“เพิ่งแตงงานใหมๆเขาใหใสชุดประจําชาติ” แสดงใหเห็นถึงการขาดการอบรมจากผูใหญ เนื่องจาก
นางเอกอยูตัวคนเดียว ไมรูธรรมเนียมดั้งเดิม 
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ระดับชนชั้นทางสังคม  
 

ในเรื่องปรากฎ นางเอกนั่งแท็กซ่ีไปโรงแรม เงินไมพอจายคาแท็กซ่ี เอานาฬิกาให
แท็กซี่ แทนเงินที่ไมพอจาย สวนพระเอก มีคนขับรถลีมูซีนไปรับถึงสนามบิน แสดงใหเห็นถึงความ
ตางของชนชั้นไดอยางชัดเจน พบในตอนที่ 1 นางเอก บอกกับครอบครัวพระเอก วา “หนูเรียนแค
มัธยมปลาย” เปนการแสดงใหเห็นถึงการแบงชนชั้นทางการศึกษา พบในตอนที่ 3  
 
C : พระรอง (ยู มิง ฮอง) 
 
วิถีการดําเนินชีวิต  

 
อาหาร ที่พบวา พระรองรับประทานในเรื่อง สวนใหญ เปนอาหารแบบสมัยใหม ไดแก 

สเต็ก ขนมปง แซนวิส แฮมเบอเกอร สปาเก็ตตี้ โคก  สามารถสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินชีวิตของ
คนยุคใหม โดยเลือกที่จะรับประทานจากรานมากกวาการทําอาหารทานเองที่บาน  

 
กิจวัตรประจําวัน ของพระรองที่พบมากที่สุดคือ การทํางานที่ออฟฟต ซ่ึงจะปรากฎใน

ทุกตอนเนื่องจากวาพระรองมีอาชีพ เปนนักธุรกิจหนุมไฟแรง จึงไมมีเวลาทํากิจกรรมอยางอื่นมาก
นักแต หลังจากที่ พระรองเริ่มชอบนางเอก พฤติกรรมของพระรองเริ่มเปลี่ยน ถึงแมวางานจะยุงแตก็
พยายามแบงเวลาเพื่อความสุขสวนตัวโดยการ ใชไปกับการทานขาว ดูหนัง รวมกับนางเอก รวมถึง
ออกกําลังกายที่สปอตรคลับกับเพื่อนสนิทอยางพระเอก  

 
การมีสวนรวมในสังคม ของพระรอง ที่พบมากที่สุดคือ สังคมการทํางาน ภาพที่ปรากฎ

สวนใหญพระรองจะอยูที่โตะทํางาน พูดคุยกับเลขาเรื่องงาน นอกจากนี้ พระรองยังใหความสําคัญ 
กับสังคมในกลุมเพื่อนสนิท มีการพบปะพูดคุยทานอาหาร และเลนกีฬารวมกัน เพื่อแลกเปลี่ยน
ทัศนคติซ่ึงกันและกัน  
 
สถานภาพทางสังคม  
 

สถานภาพของพระรองที่ปรากฎในเรื่อง ที่พบมากที่สุดคือ การแสดงออกของความเปน
โสดโดยการปฎิเสธความรักจากนางรอง เนื่องจากนางรองเปนเพื่อนสนิทในสมัยเด็กๆและก็แอบ
ชอบพระรองแตพระรอง ทํางานอยางเดียวไมสนใจในความรักที่นางรองมีให การแสดงความโสด
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ของพระรองสามารถสังเกตไดจากตอนที่ พระรองนั่งทานเหลากับนางรองที่บาร และเมื่อนางรองข
ตัวไปเขาหองน้ํา พระรองก็ออกไปกับผูหญิงอีกคนที่อยูในรานเดียวกันโดยที่ไมสนใจความรูสึก
ของนางรองเลยแมแตนิดเดียว นอกจากนี้ภายในเรื่องในการดําเนินชีวิตของพระรอง สวนมากจะไป
ไหนมาไหน คนเดียว แสดงใหเห็นถึงสถานภาพโสดอยางชัดเจนโดยไมมีพันธะใดๆตองคอยกังวล 
และในตอนทายสุดพระเอกเกิดความชอบและหลงรักนางเอก ถึงขั้นขอนางเอกแตงงาน แสดงออก
ไดอยางชัดเจนวายังโสดและยังไมมีครอบครัว  

 
บทบาทหนาท่ีทางสังคม   
  

บทบาทหนาที่ของพระรองในเรื่องที่แสดงออกมากที่สุด คือ การแสดงออกแบบคนรัก 
ในเรื่องพระรองหลงรักนางเอกเพียงคนเดียว ทําทุกอยางเพื่อใหนางเอกชอบตนถึงแมวานางเอกจะ
แตงงานกับเพื่อนสนิท(พระเอก)ของตนแลวก็ตาม ในการแสดงออกถึงบทบาทของคนรักที่พบใน
เร่ืองไดแกการที่พระรองพูด คุยกับนางเอก ชวนนางเอกไปทานอาหารนอกบาน ไปเที่ยวตลาดนัด 
สวนสาธารณะ รวมถึงการไปเที่ยวหานางเอกที่บานเพื่อไปทําอาหารใหนางเอกรับประทาน การ
มอบดอกไมใหกับนางเอกในโอกาสตางๆ โดยมีสีหนาที่ยิ้มแยมแจมใสบงบอกถึงอาการของคนที่มี
ความสุข ซ่ึงแตกตางจากสีหนาเวลาทํางาน 

 
บทบาทหนาที่ในการทํางานของพระรองมีบทบาทเปนเจานาย ทํางานอยูในบริษัท

ขนาดใหญเกี่ยวของกับงานสื่อโฆษณา ภาพยนต และส่ือส่ิงพิมพ สังเกตไดจากนางเอกเอางานนว
นิยายเขาไปเสนอและพระเอกก็เกิดความสนใจ จึงนําไปสูการสรางภาพยนตในที่สุด นอกจากนี้ชีวิต
การทํางานของพระรอง จะมีเลขาคอยเอางานมาใหและคอยบอกตารางเวลาของการประชุม ในแต
ละวัน 

 
ในเร่ืองที่ปรากฎ พระรองอาศัยอยูตัวคนเดียว ในคอนโดหรู สังเกตไดจากรูปแบบ การ

จัดวาง เครื่องใชอุปโภคและบริโภค เครื่องอํานวยความสะดวกภายในหองสามารถบงบอกถึงชีวิต
ความเปนอยูของผูอาศัย ซ่ึงถายทอดออกมาในลักษณะ ทันสมัย และมีรสนิยม  

 
บทบาทหนาที่ของเพื่อน พระรอง มีเพื่อน 2 คน คือ พระเอก กับ นางรอง ซ่ึงเปนเพื่อน

ในสมัยเด็กๆ การแสดงออก แสดงใหเห็นถึงความสนิทสนมกันคือในการมาเจอกันระหวางพระรอง
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และนางรองจะตองเดินเขามาสวมกอดกัน โดยไมถือตัว รวมถึงพระรองสามารถพูดคุยปรึกษากับ
พระเอกในเรื่องสวนตัวไดอยางเปดเผย  
 
รสนิยม 
 

รสนิยมของพระรองในเรื่องที่เดนชัดที่สุดจะถูกถายทอดออกมาในรูปแบบของการแตง
กาย ในทุกๆฉากจะพบวาพระรองจะสวมใสชุดสูท สีเขม และไมปรากฎวาพระรองสวมใสสรอยคอ
และตางหู มีเพียงแตนาฬิกาอยางเดียว นอกจากนั้นยังพบอีกวา พระรองจะสวมใสเส้ือเชิ๊ต แขนยาว
ที่มีสีที่สุภาพรูปแบบของเสื้อผาที่สวมใสมีดีไซดเรียบรอย สีของชุดที่สวมใส ไมสดใสเหมือนกับ
เส้ือผาของพระเอก โดยสวนตัวพระรองจะเปนคนที่มีบุคลิกที่เงียบขรึม ไมราเริง สุภาพ และดูดีใน
ทุกๆอิริยาบถ ซ่ึงเปนรูปแบบของผูชายในฝนของผูหญิงทั่วๆไป  

 
คานิยม 
 

คานิยมโดยสวนตัวของพระรองที่ปรากฎในเรื่อง พบมากที่สุดคือคานิยมของการ
รับประทานอาหารนอกบานรวมถึงอาหารที่รับประทานในแตละมื้อสวนใหญที่พบจะอยูในรูปของ
อาหารยุโรป ไดแกสเต็ก สปาเก็ตตี้ ขนมปง แซนวิส และการดื่มไวส บงบอกถึงคานิยมในการ
บริโภคของแพง 

 
การแบงชนชั้นในสังคม  
 

การแบงชนชั้นในสังคมที่พบ พระรองจบจากตางประเทศ สามารถพูดภาษาอังกฤษได
เกง เนื่องจากพระรองเปนนักธุรกิจจะตองเดินทางไปตางประเทศบอยครั้งและในการไปติดตอเร่ือง
งานในแตละคร้ังจึงจําปนที่จะตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พบในตอนที่ 1 พระรองชวย
สอบถามเรื่องหองพักกับพนักงานโรงแรมใหกับนางเอก โดยการพูดภาษาอังกฤษ เนื่องจากนางเอก
ไมสามารถพูดภาษาอังกฤษได  
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D : นางรอง  (คัง เฮ วอน) 
 
วิถีการดําเนินชีวิต  
 

การรับประทานอาหารของ คัง เฮ วอน ในเรื่องเปนไปในลักษณะสมัยใหม มากกวา
แบบดั้งเดิม สังเกตจากการรับประทานอาหารในรานแตละครั้ง สวนใหญจะเปนอาหารประเภท 
สเต็ก พบในตอนที่ 13 รัปประทานรวมกันกับพระเอก พระรองและนางเอก ในรานอาหารยุโรป 
นอกจากนี้ยังพบวานางรองทานอาหารในรานอาหารญี่ปุน ในตอนที่เอาของขวัญวันเกิดไปใหกับ 
พระรอง นอกจากนี้ยังพบวา นางรอง ทานขนมปง แซนวิส กาแฟ และดื่มโคก แทนชา และกิมจิ ที่
คนเกาหลีดั้งเดิมทานติดตอกันมาชานาน  

 
กิจวัตรประจําวันของนางรอง สวนใหญ จะพบวา นางรองจะอยู ในหองเสื้อมากที่สุด

ซ่ึงในเรื่องนางรองมีอาชีพเปนดีไซดเนอร และนางรองยังชวยดูแล เร่ืองเสื้อผา การแตงกายของ
พระเอก ในการถายแฟชั่น และถายโฆษณา เวลาวางของนางรองสวนใหญคือ การออกไปดินเนอร
ในรานอาหาร ดื่มไวท ซ่ึงสวนใหญที่ปรากฎในเรื่อง นางรองจะไปกับพระเอก  

 
การมีสวนรวมในสังคม ของนางรอง เปนไปในลักษณะของการดีไซดแบบเสื้อผาให

ออกมาดูเหมาะสมกับบุคคลิกของผูสวมใส คอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับการแตงกายใหกับบุคคล
ทั่วไปที่ใสใจเกี่ยวกับการสวมใสเครื่องแตงกาย รวมถึงการเลือกเครื่องประดับใหเขากันกับชุดที่
สวมใส ในแตละงาน 
 
สถานภาพทางสังคม  
 

สถานภาพของนางรองที่ปรากฎในเรื่อง ที่พบมากที่สุดคือ การแสดงความโสด สังเกต
ไดจากนางรองอาศัยอยูคนเดียวไมมีพันธะใดๆ ในการใชชีวิตในแตละวันพบวานางรองจะทําอะไร
ดวยตนเองไมปรากฎวามีใครคอยชวยเหลือ ขับรถคนเดียว เดินทางไปไหนมาไหนคนเดียว 
นอกจากนี้ยังพบวา นางรอง หลงรักพระรองโดยการบอกใหพระรองรับรู แตพระรองปฎิเสธ โดย
ใหเหตุผลวา เห็นนางรองเปนแคนองสาวเพียงเทานั้น  
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บทบาทหนาท่ีทางสังคม   
  

บทบาทหนาที่ของนางรอง ในเรื่องที่แสดงออกมากที่สุด คือ การแสดงออกแบบคนรัก 
พบวานางรองแสดงออกกับพระรองมากที่สุด เนื่องจากเปนคนที่ตนเองแอบหลงรักมานาน และ
พระรองก็ไดปฎิเสธมาโดยตลอดวาไมไดรักตนเอง จึงทําใหนางรองพยายามที่จะแสดงออกในดาน
ตางๆเพื่อใหพระรองยอมรับในความรักที่ตนมีให โดยการ มอบของขวัญในวันเกิดใหกับพระรอง 
ชวนพระรองดินเนอร และพอทราบขาววาพระรองจะยายไปทํางานที่ตางประเทศ นางรองมี
ความคิดที่จะตามไปเรียนเพิ่มเติมดานการออกแบบที่ประเทศนั้น เพียงหวังไววาจะไดอยูใกลชิดกับ
พระรอง และในที่สุดพระรองก็คงจะยอมใจออนหลงรักตนบาง ดังที่ปรากฎในตอนที่ 5 นางรองพูด
วา “ผิดเหรอที่ฉันชอบคุณ” 

 
บทบาทหนาที่ในครอบครัว นางรองอาศัยอยูตัวคนเดียว โดยมีพอแมอาศัยอยูที่ประเทศ

อังกฤษ สังเกตไดจากตอนที่ นางรองเอาของฝากมาใหกับพอ แม และยา ของพระเอก ซ่ึงมีประโยค
ที่สนทนากัน ที่วา “คุณยาชอบไหมคะ เปนของฝากที่คุณแมฝากมาให หนูวาเหมาะกับคุณยานะคะ” 

 
บทบาทหนาที่ของเพื่อน นางรอง มีเพื่อนสนิทในวัยเด็ก 2 คน คือ พระเอก กับ พระรอง 

การแสดงออก พบในตอนที่ 1 นางรองแสดงความดีใจที่เจอพระเอกกับพระรอง เนื่องจากไมไดพบ
เจอกันเปนเวลานาน รวมถึงการนัดทานขาวในรานอาหารเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติของกันและ
กัน ซ่ึงเปนการแสดงออกถึงความสนิทสนมกันในกลุมเพื่อน 

 
การแสดงออกของคนรัก ที่ปรากฎในเรื่อง ของนางรอง พบในตอนที่ 4 เปนตอนที่

นางรองพูดคุยกับพระเอกแสดงทาทีนอยใจที่วา “คุณยายบาน ฉันไมรู ไมเห็นบอกกันเลย ฉันตอง
ถามจากคุณชอน” นอกจากนี้ในตอนที่ 5 นางรองพูดกับพระเอกวา “แคฉันอยากเจอหนาคุณ” 
เนื่องจากพระเอกโดนหัวหนาสั่งหามพบกันกับนางรองเนื่องจากจะทําใหเปนขาวในดานลบ
เนื่องจากอยูในชวงโปรโมทภาพยนตที่พระเอกกําลังเลนอยู และในตอนที่ 7 พูดวา “เพราะ จี อุน 
นั่นแหละ ถึงฉันจะรักมิงฮอง แตใจฉันก็ยังผูกพันธ กับคุณอยู” แสดงใหเห็นวา นางรองรักพระรอง
อยูแลว แตก็ยังแบงใจมาใหกับพระเอกในเวลาเดียวกัน 
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รสนิยม 
 

รสนิยมของนางรอง ในเรื่องของการแตงกาย จะชอบใสเสื้อผาที่มีรูปแบบการดีไซดที่
แตกตางจากคนธรรมดาทั่วไปคือจะตองดูโดดเดน และสงา ในแตละชุดที่นางรองสวมใสจะมี
ลักษณะที่เซ็กซี่ ควานคอลึก กระโปรงสั้น รองเทาสนสูง ซ่ึงแตกตางจากการแตงกายของหญิงสาว
ชาวเกาหลีในสมัยดั้งเดิม 

 
คานิยมโดยสวนตัวของนางรองในเรื่องการแตงกาย เส้ือผาที่นางรองสวมใสสวนใหญ

มาจากการออกแบบของตัวเอง สวนคานิยมในดานการใชชีวิตประจําวัน พบวา นางรองมีคานิยมใน
การใชของท่ีมีราคาแพง ดังที่พบในตอนที่ ซ้ือของขวัญวันเกิดใหกับพระรอง เปนที่หนีบเน็คไทมที่
มีราคาสูง คานิยมในการขับรถยุโรป(รถเบนส) รวมถึงการรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มในราน
หรู มีระดับ ไมพบวานางรองนั่งทานอาหารขางถนนเหมือนกับคนเกาหลีโดยทั่วไป สังเกตไดจาก
รานที่นางรองไปแตละรานจะมีบรรยากาศที่เปนสวนตัว และเปดเพลงสากลคลอเบาๆ  
 
E : เพื่อนนางเอก  (วอน ดอง ฮุก และ ฮีจีน)  
 
วิถีการดําเนินชีวิต  

 
การรับประทานอาหารของเพื่อนนางเอกทั้ง 2 คนในเรื่องเปนไปในลักษณะดั้งเดิม

มากกวาสมัยใหม สังเกตจากการใชตะเกียบ กับชอนยาวคูกัน อาหารที่พบ สวนใหญที่เพื่อนนางเอก
รับประทาน  จะอยูในรูปแบบของหมอไฟ  ซ่ึงมีลักษณะคลายกับสุกี้บานเราสวนใหญจะมี
สวนประกอบของผัก และเนื้อ นอกจากนี้ยังพบวาเพื่อนทั้ง 2 ของนางเอกในโอกาสพิเศษจะทาน 
เนื้อยาง ซ่ึงมีความคลายคลึง กับหมูกะทะในบานเรา การใชชีวิตของทั้งคู เรียบงาย และอาศัยอยูใน
หองเชาแคบๆโดยในหองเชาไมปรากฎสิ่งของมีคาหรือเครื่องอํานวยความสะดวกใดๆ  

 
กิจวัตรประจําวัน ที่พบสวนใหญ เพื่อนนางเอกทั้ง 2 คนจะออกไปหางานทํา ทั้ง 2

ทํางานทุกอยางที่ไดเงินดังที่ปรากฎในละครทั้งสอง เย็บตุกตาขาย รับจางแจกใบปลิว แตหลังจากที่
พบกับพระเอกจึงไดขอเขาไปทํางานในบริษัทที่พระเอกอยูโดยทําหนาที่เปนคนคอยดูแลเรื่องงาน 
และเสื้อผาของพระเอก  เนื่องจากทั้งคูไมไดเรียนหนังสือ และฝายหญิงออกจากบานมาอยูกิน
รวมกันจึงทําใหการใชชีวิตเปนไปอยางยากลําบาก 
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การมีสวนรวมในสังคม ของทั้งสองเปนไปในลักษณะของการคอยปกปองนางเอก
เนื่องจาก ทั้งสองเคยทําผิดกับนางเอกไวโดยการนําบานของนางเอกไปขาย หลังจากเหตุการณ
ดังกลาวทั้งคูจึงทําทุกวิถีทางเพื่อใหนางเอกไมลําบาก โดยการสงเสริมใหนางเอกชอบกับพระรอง 
เนื่องจากพระรองมีความมั่นคงและมีฐานะที่รํ่ารวย นอกจากนี้ ยังกอยกีดกันนางรองไมใหมายุงกับ 
พระเอก หลังจากที่พระเอก กับนางเอกแตงงานกันแลว  
 
สถานภาพทางสังคม  
 

สถานภาพของเพื่อนนางเอก ทั้งสองคนอยูในสถานภาพการสมรส ถึงแมวาไมมีการ
ปรากฎการแตงงานของทั้งคูก็ตาม แตทั้งสองไดอาศัยอยูในบานรวมกันแบบสามีภรรยา นอกจากนี้
ยังพบวาส่ิงที่สามารถยืนยันวาทั้งสองมีสถานภาพดังกลาวคือ ในตอนที่นางเอกกลับมาจาก จีน ทั้ง
สองไดนําเอาภาพอัลตราซาว ของลูกในทองทิ้งไวในโตะอาหารในหองครัว เพื่อใหนางเอกใจออน
และยอมยกโทษใหในการที่ตนเอาบานนางเอกไปแอบขายใหพระเอก 
 
 บทบาทหนาท่ีทางสังคม   
  

บทบาทหนาที่ของเพื่อนนางเอกทั้งสองที่แสดงออกมากที่สุด คือ การแสดงออกแบบ
คนรัก เนื่องจากในทุกๆตอนที่ปรากฎภาพของทั้งสองจะพบวา จะอยูดวยกันตลอดเวลา คอยเปน
หวงเปนใย ไมยอมใหใครมาดุดาวารายกับคนรักของตน ดังที่พบ พระเอกตะโกนใสหนาและดาวา
เปนขอทานหรือไงถึงไดทําแบบนี้ ทําใหคูรักของเพื่อนนางเอกโมโหที่วาคนรักของตนจึงทําราย
พระเอกจนเปนเหตุใหเกิดรอยแผลเปนที่หนาของพระเอก 

 
บทบาทหนาที่ในครอบครัว เพื่อนนางเอก ฝายชาย จะปรากฎการแสดงออกของความ

เปนพอ เนื่องจากคนรักของตนกําลังตั้งครรภ โดยจะคอยระวังและคอยประคับประคองไมใหคนรัก
ของตนไดรับการกระทบกระเทือนจากสิ่งตางๆรอบๆตัว เชนการเดิน การปะทะอารมณกับพระเอก 
และนางเอก 

 
บทบาทหนาที่ของเพื่อน ทั้งสองมีนางเอกเปนเพื่อนรักแคคนเดียว ในสมัยเด็กๆทั้งสาม

เคยผานความยากลําบากมาดวยกัน เนื่องจากพอและแมของนางเอกประสบอุบัติเหตุตั้งแตนางเอก
อยูประถม สวนเพื่อนของนางเอกก็อาศัยอยูกับยาย ในบางครั้งนางเอกก็ไปทานขาวและไปนอนที่
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บานกับยาย เนื่องจากนางเอกขาดความอบอุนและในบางครั้งก็รูสึกเหงา จึงหาทางออกโดยไปพึ่งพา
อาศัยบานเพื่อนเปนทางออก จึงเปนเหตุใหทั้งสาม มีความผูกพันธ กันมากกวาการเปนเพื่อน
โดยทั่วไป 

 
บทบาทหนาที่ของเพื่อนนางเอกในเรื่องที่พบคือ การเปนลูกนอง ดังภาพที่ปรากฎ เพือ่น

นางเอกไดเขาไปทํางานในบริษัทของพระเอกโดยมีหนาที่คอยดูแลเรื่องความเรียบรอยในเรื่องของ
เส้ือผาเครื่องแตงกายใหกับพระเอก นอกจากนี้ยังพบวา คอยแจกใบปลิวโปรโมทหนังในวันเปดตัว
ภาพยนตร ดังคําพูดที่ใชเรียกพระเอกวา “ลูกพี่” 
 
รสนิยม 

 
รสนิยมของเพื่อนนางเอกทั้งสอง ในเรื่องของการรับประทานอาหารสวนใหญที่พบจะ

นิยมทําอาหารทานเองที่บานไมปรากฎวาทานรานอาหาร  สวนที่อยูอาศัยภายในหองพัก เปน
ลักษณะหองเชาใชเปนที่พักอาศัยอยางเดียวไมมีหองครัว หรือหองทํางาน ทุกอยางรวมอยูในหอง
เดียวกัน  รวมถึง เสื้อผาที่สวมใสไมปรากฎวาเปนสินคาแบรนดเนม เนื่องจากทั้งสองมีรายไดต่ํา
และกําลังจะมีลูกจึงจําเปนที่จะตองเก็บเงินไวเพื่ออนาคตของลูก  
 
การแบงชนชั้นในสังคม  
 

เพื่อนของนางเอก เรียนจบแคมัธยมปลาย เนื่องจากยากจนและอาศัยอยูกับยายตั้งแต
เล็กๆ จึงขาดโอกาสในการทํางานดีๆในสังคม   
  
F : พอแม และยา ของพระเอก 
 
วิถีการดําเนินชีวิต 

 
การรับประทานอาหารในครอบครัวของพระเอกในเรื่องเปนไปในลักษณะดั้งเดิม

มากกวาสมัยใหม สังเกตจากการใชตะเกียบ กับชอนยาวคูกันในทุกครั้ง อาหารที่รับประทานในแต
ละวันเปนอาหารเกาหลี สังเกตในทุกๆมื้อ พอแมและยาของพระเอกที่รับประทาน จะมีน้ําซุป และ
กิมจิ เปนสวนประกอบบนโตะอาหาร นอกจากนี้ยังพบอีกวาในทุกๆวันจะตองรอใหทั้งสามคนมา
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พรอมกันที่โตะอาหารกอนแลวคอยลงมือรับประทาน สวนใหญพบในตอนที่รับประทานอาหารเชา 
และอาหารเย็น 

 
กิจวัตรประจําวัน ที่ปรากฎสวนใหญ  เวลาเชา ทุกๆวัน แมพระเอกจะมีหนาที่คอย

จัดเตรียมอาหารใหกับพอ และยา ของพระเอก หลังจากรับประทานอาหารเชารวมกันเรียบรอยแลว 
พอพระเอกก็จะขอตัวไปทํางาน สวนยาของพระเอกจะอยูบาน เวลาวางชอบอานหนังสือ เลนไพซ่ึง
เปนกิจกรรมที่ทุกคนในบานใหความชื่นชอบ นอกจากนี้เวลวาง ยาของพระเอกยังปลูกพืชผักสวน
ครัวไวเปนสวนประกอบในการทําอาหารทานเองที่บานอีกดวย  

 
การมีสวนรวมในสังคม เวลาวางของแม และยา ที่ปรากฎในเรื่อง คือการไปเดินเที่ยวใน

งานนิทรรศการภาพวาดสีน้ํามัน ซ่ึงเปนงานศิลปะ ที่เปนสิ่งที่ทั้งสองคนชื่นชอบ 
  

สถานภาพทางสังคม  
 

สถานภาพของพอพระเอกที่ปรากฎในเรื่อง ที่พบมากที่สุดคือ การแสดงออกของการ
เปนสามี ที่มีความเด็ดขาดในการตัดสินในเรื่องตางๆที่เกิดขึ้นภายในบาน รวมถึงส่ิงที่เกิดขึ้นใน
สังคมที่มีสวนเกี่ยวของกับคนในครอบครัว 

 
สถานภาพของแมพระเอกที่ปรากฎในเรื่อง พบวาทําหนาที่เปนแมบาน และภรรยาที่ดี 

ใหความเคารพตอสามี เชื่อและใหเกียรติในการตัดสินใจ ภายในบาน 
 
สถานภาพของยาพระเอกที่ปรากฎในเรื่อง พบวา เปนศูนยกลางของคนในครอบครัว มี

หนาที่ประสานความสัมพันธ ระหวาง พระเอกกับพอพระเอก ใหปรองดองกันเนื่องจากในอดีตทั้ง
สองเคยมีปญหากันในเรื่องของการเรียน และการทํางานของพระเอกจนเปนเหตุทําใหพระเอกแยก
ออกมาอยูเพียงลําพัง 
 
บทบาทหนาท่ีทางสังคม   
  

บทบาทหนาที่ของพอพระเอก  ที่ปรากฎในเรื่อง  พอของพระเอกมีอาชีพเปน
ผูอํานวยการโรงพยาบาล และเปนคุณหมอที่คอยรักษาผูปวยและ ชวยเหลือคนไข ที่มาทําการรักษา 
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บทบาทหนาที่ในครอบครัว พอพระเอกมีหนาที่เปนหัวหนาครอบครัว ทํางานหาเงิน
เล้ียงดูครอบครัวรวมถึง เปนผูนําในดานความคิด และการตัดสินใจตางๆภายในบาน   

 
บทบาทหนาที่ในครอบครัว แมพระเอกมีหนาที่เปนแมบานคอยดูแลเรื่องงานบาน เร่ือง

อาหาร รวมถึงความเปนอยูของลูกชาย ถึงแมวาจะแยกกันอยูก็ตาม 
 
บทบาทหนาที่ในครอบครัว ยาพระเอก มีหนาที่คอยใหคําปรึกษา และคอยสั่งสอน ใน

เร่ืองของวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมที่ถือปฎิบัติกันมาชานาน ดังที่พบ คุณ ยาพูดกับนางเอกวา “ใคร
ส่ังใครสอนมาบานพอแมสามีไมมีอะไรติดไมติดมือมาเลย” “หลังงานแตงเสร็จส้ินในวันแรกๆ
เจาสาวจะตองใสชุดประจําชาติกอน” 
 
รสนิยม 
 

รสนิยมของพอพระเอกในเรื่องของการแตงกาย สวนใหญที่ปรากฎ ใสสูทผูกไทด สีดํา
และสีเทา สวนในตอนที่ทํางาน (อยูโรงพยาบาล) ใสชุดสีขาวมีลักษณะเปนเสื้อคุมทับดานนอก (ชุด
หมอ) สวนคุณแม และคุณยาของพระเอก สวนใหญจะสมใสกระโปรงยาว เส้ือผาปดมิดชิด อยูใน
รูปแบบ ดั้งเดิมมากกวา สมัยใหม ดังที่พบในตอนที่มีพิธีแตงงาน พระเอกกับนางเอก แมและยาของ
พระเอกจะสวมชุดประจําชาติ เกาหลี หรือเรียกวา “ฮันบก”  

 
เพื่อแสดงใหเห็นภาพรวมทั้งหมด ของบริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมของ

ประเทศเกาหลีโดยผานทางละครซีรีสเกาหลี ที่ผูวิจัยเลือกศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 16 ตอน ผูวิจัยจึงขอ
สรุปในรูปแบบของตารางเพื่อจําแนกการปรากฎบริบททางสังคมเกาหลีในละครซีรีสเกาหลีเรื่อง 
สะดุดรักที่พักใจ Full House ของตัวละครที่สะทอนการแสดงออกทางดานวิถีการดําเนินชีวิต 
สถานภาพทางสังคม และบทบาทหนาที่ทางสังคม ดังตารางที่ 4.1 และแสดงการปรากฎบริบททาง
สังคมเกาหลีในละครซีรีสเกาหลีเรื่อง สะดุดรักที่พักใจ Full House ของตัวละครที่สะทอนการ
แสดงออกทางดาน รสนิยม คานิยม ความคิด/ความเชื่อ ประเพณี และระดับชนชั้นทางสังคม ใน
ตารางที่ 4.2  
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ตารางที่ 4.1 แสดงการปรากฎบริบททางสังคมเกาหลีในละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ Full 
House ของตัวละครที่สะทอนการแสดงออกทางดาน รูปแบบการดําเนินชีวิต สถานภาพทางสังคม 
และบทบาทหนาที่ทางสังคม 

 
รูปแบบการดําเนิน
ชีวิต 

     สถานภาพทางสังคม               บทบาทหนาที่ทางสังคม      
      ตัวละคร 

ดั้งเดิม ใหม โสด สมรส หยา ครอบครัว เพื่อน คนทํางาน คนรัก 

1. ลี ยอง เจ 
 

           

2. ฮ า น  จี 
อุน 

           

3. ยู มิง ฮอง          

4. คั ง  เ ฮ 
วอน 

         

5. ดอ ง  ฮุ ก 
แ ล ะ  ฮี 
จิน 

         

6. พอและแม 
(พระเอก) 

           

7. ย า
พระเอก 
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ตารางที่ 4.2 แสดงการปรากฎบริบททางสังคมเกาหลีในละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ Full 
House ของตัวละครที่สะทอนการแสดงออกทางดาน รสนิยม คานิยม ความคิด/ความเชื่อ ประเพณี 
และระดับชนชั้นทางสังคม  
 

     รสนิยม      คานิยม ความคิด/ความ
เชื่อ 

    ประเพณี      ระดับชนชั้น  

               ตัวละคร 
ดั้งเดิม ใหม ดั้งเดิม ใหม ดั้งเดิม ใหม ดั้งเดิม ใหม ลาง กลาง สูง 

1.ลี ยอง เจ 
 

           

        2.ฮาน จี อุน            

        3. ยู มิง ฮอง            

         4. คัง เฮ วอน            

      5. ดอง ฮุก และ ฮี จิน            

      6. พอ และแม 
          (พระเอก) 

           

      7. คุณยา            

 
จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาบริบททางสังคมของละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่

พักใจ Full House ในดานวิถีการดําเนินชีวิต การมีสวนรวมในสังคม บทบาทหนาที่ทางสังคม 
รสนิยม คานิยม ประเพณี การแบงชนชั้นโดยทําการศึกษาจากตัวละคร แลวนํามาวิเคระห พบวา ส่ิง
ที่ปรากฎของสังคมเกาหลีที่เดนชัดมากที่สุด ไดแก “การแบงชนชั้นทางสังคม” “การอยูกินกอนแตง
ของวัยรุน”และ“ครอบครัวที่มีตั้งแต 2 รุนขึ้นไป”สรุปไดดังตอไปนี้ 
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การแบงชนชั้นทางสังคม 
 
ความแตกตางทางดาน อาชีพ  
 

ตัวละครที่นําเสนอในเรื่องมีความแตกตางทางดานอาชีพ อยางชัดเจน โดยพระเอกมี
อาชีพเปนดาราดัง ถายโฆษณา ถายหนัง รวมถึงในการดําเนินชีวิตจะไดรับความสนใจจากบุคคล
รอบขางเปนอยางมาก เปนอาชีพที่มีเกียรติ และ เปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป และจะไดรับขอยกเวน 
และสิทธิพิเศษ ในดานการอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน สวนตัวของ 

 
นางเอกมีอาชีพเปนนักเขียนนวนิยายเรื่องสั้น ที่ขัดสนเรื่องเงิน ไมมีรายไดที่มั่นคงเปน

อาชีพที่ไมเปนที่รูจักของบุคคลในสังคม ไมไดรับสิทธิเศษใดๆ ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 
สวน  

 
พระรองมีอาชีพเปนนักธุรกิจหนุมไฟแรงมีบริษัทสื่อส่ิงพิมพเปนของตัวเอง โดยมี

ลูกนองทํางานในตําแหนงเลขาคอยอํานวยความสะดวกในแตละดาน ถึงแมจะทํางานหนัก แตก็เปน
อาชีพที่มีเกียรติและบุคคลอื่นๆในสังคมยอมรับ 

 
นางรองมีอาชีพเปนดีไซเนอรและมีหองเสื้อเปนของตัวเอง นอกจากนี้ยังทําหนาที่

ออกแบบเสื้อผาใหกับดารา ศิลปนที่ทํางานในวงการบันเทิง ทําใหเปนที่รูจักและยอมรับของผูคน
ในสังคม 

 
พอพระเอกมีอาชีพเปนผูอํานวยการโรงพยาบาลมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง เปนอาชีพ

ที่ไดรับการยอมรับจากทุกคนในสังคม 
 
ความแตกตางทางดาน การศึกษา 
 

พระเอกจบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย เนื่องจากผูเปนพอตองการใหเรียนแพทยแต
ตัวของพระเอกเอง ชอบและรักในการแสดง จึงออกจากบานมาอยูเพียงลําพังและก็ตอสู ดวยตัวเอง 
จนสําเร็จและไดเปนในสิ่งที่ตนเองรัก 
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นางเอกเรียนจบในระดับมัธยมปลาย ไมมีเงินที่จะเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากพอ และ แม เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุตั้งแตยังเล็กๆ  

 
พระรองจบการศึกษาจากตางประเทศในดานการตลาด มีความชํานาญในดานการใช

ภาษาอังกฤษ เนื่องจากจะตองใชในการติดตอเร่ืองธุรกิจในสายงาน 
 
นางรองเรียนจบในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี และกําลังจะไปศึกษาตอใน

ดานการออกแบบดีไซดเสื้อผา ที่ประเทศอังกฤษ 
  
การอยูกินกอนแตงของวัยรุนเกาหลี 

 
คูของพระเอกและนางเอกที่อาศัยอยูบานเดียวกันโดยที่ยังไมไดแตงงาน ในการใช

ชีวิตประจําวันเปนไปในลักษณะเพิ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการ
ดูแลบาน ไดแก การทําความสะอาดภายในบาน การทําอาหาร ซักผา ลางจาน  รดน้ําตนไม 
นอกจากนี้จะมีความเปนหวงเปนใยซึ่งกันและกัน มีการรอการกลับมาในแตละวันเมื่อไมรูวาอีกฝาย
หายไปไหน 

 
คูของเพื่อนนางเอก อาศัยอยูรวมกันในหองเชาเล็กๆ ซ่ึงทั้งสองยังไมไดแตงงานกัน โดย

ฝายหญิงไดหนีออกจากบานมาอยูกับฝายชายและใชชีวิตอยางยากลําบากนอกจากนี้ทั้งสองยังไดมี
ลูกรวมกัน (ทองกอนแตง) ทั้งที่ยังไมพรอมในเรื่องการเงิน เนื่องจากยังมีอาชีพที่ไมมั่นคง 
 
ครอบครัวท่ีมี ตั้งแต 2 รุนขึ้นไป 
 

ครอบครัวของพระเอกมีคุณยาเปนรุนแรกและทําหนาที่เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนใน
ครอบครัว คุณพอ คุณแม นับวาเปนรุนที่สอง ที่อาศัยอยูภายในบานหลังเดียวกัน โดยคุณพอมีหนาที่
เปนหัวหนาและเปนผูนําในการหาเลี้ยงครอบครัว คอยแกปญหา และตัดสินใจในเรื่องตางๆที่
เกิดขึ้นเพื่อความสงบสุขของสมาชิกในครอบครัว สวนพระเอกนับไดวาเปนรุนที่สามของครอบครัว
แตในเรื่องปรากฎวาพระเอกไดยายออกมาอยูเพียงลําพัง 
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นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบอีกวาบริบททางวัฒนธรรมก็เปนอีกสวนหนึ่งที่สําคัญที่ชวยทําให
ผูวิจัยเห็นถึงความแตกตางของตัวละครในการสะทอนสังคมเกาหลีในบริบทตางๆไดอยางแทจริง 
โดยผูวิจัยจะนําเสนอตารางในการแสดงบริบททางวัฒนธรรมที่ปรากฎในละครซีรีสเกาหลีเร่ือง 
สะดุดรักที่พักใจ Full House ดังตอไปนี้ 
 
ขั้นตอนที่สอง: ผลการวิเคราะหบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีท่ีปรากฎในละครซีรีสเกาหลีเร่ืองสะดุด
รักท่ีพักใจ ( Full House) จํานวน16 ตอน พบวา 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงการปรากฎของบริบททางวัฒนธรรม (Material culture) ที่อยูในรูปแบบ 
ส่ิงกอสราง ( บาน Full House) ใน ละครซีร่ีสเกาหลี เร่ือง สะดุดรักที่พักใจ  จํานวน 16 ตอน   
ตอนที่ คัวบาน Full 

House 
หองนอน หองรับแขก หองครัว หองน้ํา มุมทํางาน สวนหยอม ห อ ง เ ก็ บ

เสื้อผา 

1 6 1 2 3 0 2 3 0 

2 1 1 5 3 1 1 5 0 

3 0 8 2 1 1 0 0 0 

4 3 6 1 3 2 1 2 0 

5 2 0 2 4 1 2 1 0 

6 2 6 2 8 0 2 1 1 

7 0 1 1 0 1 4 1 0 

8 1 3 1 3 0 2 5 0 

9 1 4 3 2 1 1 2 1 

10 0 6 3 2 0 1 3 0 

11 0 5 2 5 1 2 3 0 

12 0 2 2 2 0 2 6 0 

13 1 5 4 6 1 3 5 0 

14 2 6 5 4 1 0 4 2 

15 3 4 4 2 0 2 4 0 

16 4 5 2 3 1 3 7 1 

รวม 26 63 41 51 11 28 52 5 
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จากตารางที่ 4.3 สามารถอธิบายไดวา วัฒนธรรม(Material culture) ที่อยูในรูปแบบ 
ของส่ิงกอสราง ใน ละครซีร่ีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) จํานวน 16 ตอน พบวา 
วัฒนธรรมที่เปน ส่ิงกอสราง ที่ปรากฎมากที่สุด คือ บาน Full House ซ่ึงถือวาเปนฉากหลัก และเปน
ฉากสําคัญของเรื่อง ที่บอกความเปนละครของเรื่องดังกลาว จากการเก็บขอมูลในการทําการวิจัยนั้น 
เลือกภาพที่แสดงใหเห็นตัวบาน Full House ทั้งหลัง รวมทั้งการปรากฎของสวนประกอบตางๆ
ภายในบาน อันไดแก หองนอน หองรับแขก หองครัว หองน้ํา มุมทํางาน สวนหยอม หองเก็บเสื้อผา 
ซ่ึงผลปรากฎวา  

 
ในตอนที่ 16 เปนตอนที่ มีการปรากฎ ภาพบาน Full House รวมถึงสวนตางๆของบาน 

มากที่สุด ซ่ึงเปนตอนจบของละคร ในตอนนี้เปนการนําเสนอถึงเรื่องราวตอนจบของเรื่อง ที่ลงเอย
ดวยการปรับความเขาใจกันระหวาง พระเอก กับ นางเอก ที่เกิดความไมเขาใจกัน ตั้งแตตอนแรก
ของละครจนมาถึงตอนสุดทาย แสดงใหเห็นรูปแบบภายในบานอันไดแกนองน้ํา หองนอน 
หองรับแขก หองครัว ที่อยูในยุคสมัยใหมสะทอนใหเห็นวาผูสรางละครซีรีสพยายามที่จะบงบอก
วิถีชีวิตของผูคนในประเทศเกาหลีในยุคปจจุบันวามีความเปนสากลมากกวาความเปนเกาหลีแบบ
ดั้งเดิม 

 
ในตอนที่ 3 ภาพพระเอก และพระรอง ณ ศูนยออกกําลังกาย รวมถึงตอนที่ 1, 2, 5, 11, 

13, 16 ที่พระเอก และ นางเอก วิ่งออกกําลังกายในตอนเชาตรู บงบอกถึงการเอาใจใสเร่ืองของ
สุขภาพ  

 
ในตอนที่ 8 เปนตอนที่นางเอก บอกความหมายของชื่อ บาน Full House ซ่ึงหมายถึง 

“บานที่เปยมดวยความรัก” ในตอนนี้เปนการย้ําถึงภาพของบาน ซ่ึงเปนสัญลักษณและเปน จุดเดน
ของละครเกาหลีเร่ืองนี้ 
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ตารางที่ 4.4  แสดงการปรากฎของวัฒนธรรม (Material culture) ที่อยูในรูปแบบของ อาหาร ใน
ละครซีร่ีสเกาหลี เร่ือง สะดุดรักที่พักใจ (Full House) จํานวน 16  ตอน 
 
ตอนที่ อาหารเกาหลี 

(น้ําซุป กิมจิ ผักดอง ขาว) 
อาหารตะวันตก 
(สเต็ก สปาเก็ตตี้ เบอรเกอร แซน
วิช เค็ก) 

อื่นๆ 
(อาหารญี่ปุน) 

1 0 3              มามา  2   

2 1 0 ขาวตม 1 

3 1 2  

4 4 0  

5 1 0  

6 1 0 ขาวตม 1 

7 1 0  

8 0 0  

9 1 0 ขาวตม 1 

10 2 0  

11 4 0  

12 2 0  

13 2 1  

14 2 0  

15 0 2 มามา 1 

16 2 0  

รวม 24 8 7 

 
จากตารางที่ 4.4 สามารถอธิบายไดวา วัฒนธรรม(Material culture) ที่อยูในรูปแบบ 

ของอาหาร ใน ละครซีร่ีสเกาหลี เรื่อง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) จํานวน 16 ตอน พบวา 
วัฒนธรรมทางดานอาหาร ที่ปรากฎมากที่สุด คือ อาหารเกาหลี ซ่ึงถือวาเปนอาหารประจําชาติ ที่ถูก
นําเสนอ ในตอน 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 แสดงใหเห็นวา ในละครเรื่องสะดุดรักที่
พักใจ ( Full House) เปนการตั้งใจนําเสนอวัฒนธรรมการกินของประเทศเกาหลีเพื่อสูสายตาผูชม
และกอใหเกิดกระแสความนิยมตามมาในทายที่สุด  

 
นอกจากนี้ มีการสอดแทรกอาหารตะวันตก ในตอนที่1, 3, 13, 15, อันไดแก สเต็ก สปา

เก็ตตี้ เบอรเกอร แซนวิส เคก ซ่ึงเปนการบงบอกถึงการสรางภาพลักษณใหตัวละครใหดูเปนสากล 
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และแลดูสมัยใหม ดังภาพที่ปรากฎ พระเอก นางเอก นางรอง พระรอง รับประทานอาหารพรอมกัน
ในรานอาหารหรูเปนตน  

 
นอกจากนี้ยังพบอีกวา ในตอนที่ 1, 2, 6, 9, 15 ส่ิงที่ปรากฎนอกเหนือ อาหารเกาหลี 

และอาหารตะวันตก คือขาวตม ซ่ึงปรากฎในตอนที่ นางเอก และ นางรองไมสบาย โดยมีพระเอก
เปนคนทําขาวตมใหทาน แสดงใหเห็นวามีความเหมือนกับประเทศไทยในเรื่องของการรับประทาน
อาหารออนๆในขณะที่ไมสบายในที่นี้ก็คือขาวตม และยังพบอีกวาในเรื่องนางเอกทานมามา ขนม
ขบเคี้ยว รวมถึงอาหารฟาดฟูดตางๆ แสดงถึงการใชชีวิตแบบไมใสใจเรื่องสุขภาพในดานอาหาร
การกินซึ่งแตกตางจากชาวเกาหลียุคโบราณที่จะใหความสําคัญกับอาหารในแตละมื้อ สวนผสมของ
อาหารที่นํามาปรุงแตละครั้งจะตองมีประโยชนตอรางกายมีสรรพคุณเปนยาชวยในกระบวนการ
ตางๆของรางกาย 

 
การปรากฎของ วัฒนธรรม(Material culture) ที่อยูในรูปแบบ ของอาหาร นั้นนอกจาก

ทําใหเราทราบถึงประเภทและรายละเอียดของอาหารเกาหลีที่ปรากฎในเรื่องแลวนั้นทั้งนี้ ยังทําให
เราทราบวาปจจุบัน ผูชายเกาหลีนอกจากจะทําหนาที่เปนผูนําและหาเลี้ยงครอบครัวแลวนั้นในบาง
โอกาสผูชายก็ทําหนาที่เปนพอบานไดเหมือนกันดังที่ปรากฎในเรื่องพระเอกเปนคนทําขาวตมให
นางเอกและนางรองทาน ซ่ึงจะแตกตางจากในอดีตทุกอยางภายในบานจะตองเปนหนาที่ของ
แมบานเทานั้น  
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ตารางที่ 4.5 แสดงการปรากฎของวัฒนธรรมเกาหลี (Material culture) ที่อยูในรูปแบบเครื่อง
อุปโภค ใน ละครซีร่ีสเกาหลี เร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) จํานวน 16 ตอน   
 
ตอนที่ ยานพาหนะ มือถือ คอมพิวเตอร เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ อื่นๆ 

1 8 3 1 15 21  

2 3 5 0 14 18  

3 9 6 0 25 43  

4 6 7 1 10 44 เครื่องบันทึกเสียง 
1 

5 5 5 1 8 25 เครื่องบันทึกเสียง 
1 

6 6 6 2 12 39  

7 5 3 1 6 30  

8 5 6 1 7 16  

9 2 1 3 7 19  

10 2 0 1 6 20  

11 1 1 2 6 13  

12 1 1 1 3 12  

13 5 2 2 8 28  

14 3 0 0 8 29  

15 3 1 0 10 22  

16 5 2 1 9 25  

รวม 69 49 17 154 404 2 
 
 

จากตารางที่ 4.5 อธิบายไดวา เครื่องประดับ ใน ละครซีร่ีสเกาหลี เร่ือง สะดุดรักที่พักใจ 
( Full House) ปรากฎมากที่สุดและรองลงมาไดแก เครื่องแตงกาย ยานพาหนะ มือถือ และ
คอมพิวเตอร ตามลําดับ สะทอนความเปนสมัยใหม ความเปนสากลซึ่งอยูในระดับของสังคมในชั้น
กลาง และแสดงใหเห็นวาวัยรุนเกาหลีในยุคสมัยใหม ใหความสนใจกับการดูแลภาพลักษณของ
ตัวเองเปนอันดับแรกจากตารางจะเห็นไดวา เครื่องประดับและเครื่องแตงกายมากที่สุดเนื่องจาก
ไดรับการนําเสนอผานตัวละครหลักในเรื่อง 

 
สามารถอธิบายไดวา วัฒนธรรม(Material culture) ที่อยูในรูปแบบ ของ เครื่องอุปโภค 

ใน ละครซีร่ีสเกาหลี เร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) จํานวน 16 ตอน พบวา เครื่องประดับเปน
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ส่ิงที่พบมากที่สุด โดยเรียงลําดับของการปรากฎไดดังนี้ ตางหู เปนสิ่งที่ปรากฏเปนอันดับที่ 1 
รองลงมาคือ สรอยคอผูชาย ซ่ึงในเรื่องพระเอกจะใสตลอดเวลาถึงแมแตเวลานอน นอกจากนี้ยังพบ 
สรอยคอผูหญิง นาฬิกาผูชาย แหวนผูชาย แหวนผูหญิง หมวกผูชาย นาฬิกาผูหญิง ตามลําดับ  

 
สิ่งที่ปรากฎในรูปแบบ เครื่องอุปโภค ซ่ึงรองลงมาจากเครื่องประดับไดแก เครื่องแตง

กายโดยพบวา  ชุดสูท ของผูชาย ปรากฎมากที่สุด จะพบในพระรองและพระเอกเปนผูสวมใส ชุด
ลําลอง ชุดทํางาน ชุดแมบาน ชุดกีฬาชาย ชุดอยูบาน ชุดนอนชาย ชุดนอนหญิง ชุดกีฬาชาย
ตามลําดับ  

 
นอกจากนี้ส่ิงที่พบรองลงมาไดแก ยานพาหนะ ที่ปรากฎมากที่สุด คือ รถยนต รองลงมา

คือจักรยาน ซ่ึงเปนของที่พระเอกซื้อใหนางเอก นอกจากนี้ยังพบ มือถือ คอมพิวเตอร และ เครื่อง
บันทึกเสียง ปรากฎในละครอีกดวย 

 
จากการศึกษาบริบททางวัฒนธรรม ที่ปรากฎในละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ 

Full House ผูวิจัยพบวา วัฒนธรรมที่เปนวัตถุที่พบมากที่สุดในเรื่องคือเครื่องประดับสรอยคอและ
ตางหู ซ่ึงถูกนําเสนอดวยตัวละครหลักในเรื่อง ซ่ึงสามารถสรุปไดวาส่ิงที่พบเปนไปในรูปแบบการ
สะทอนความเปนสมัยใหม โดยใชสวนประกอบจากสิ่งดังกลาว เพื่อชวยเพิ่มความมั่นใจและการ
เปนผูนําทางดานแฟชั่น สงผลใหเกิดความสนใจและกอใหเกิดกระแสความนิยมตามมา 

 
การแบงชนชั้นของชาวเกาหลีที่ตัวละครเปนผูถายทอดในเรื่อง นั้น เปนไปในลักษณะที่

ใชการศึกษา อาชีพรวมถึงสถานะทางสังคมที่สังคมเปนตัวกําหนดเปนการแบงระดับ เพื่อใหเห็น
ความแตกตางไดอยางชัดเจน เชนในโอกาสพิเศษ สังคมของชาวเกาหลี ที่อยูในระดับชั้นลาง หรือ
กลาง จะนิยมทําอาหารทานเองที่บานซึ่งอาหารดังกลาวจะอยูในรูปแบบของอาหารเกาหลีแบบ
ดั้งเดิมมากกวาอาหารทั่วไป คือ การทําหมอไฟ หรือเนื้อยางซึ่งมีลักษณะคลายกับหมูกะทะ และสุกี้ 
ในเมืองไทย (ซ่ึงตรงนี้อาจจะกลาวไดวาประเทศไทยไดซึมซับและรับเอาวัฒนธรรมการกินของ
ประเทศเกาหลี) โดยในการรับประทานจะเปนไปในลักษณะ การนั่งลอมวงกับพื้น โดยไมมีโตะ
หรือเกาอ้ี การใชตะเกียบและชอนยาวในการตักอาหาร ซ่ึงทั้งหมดที่กลาวมานั้นเปนสัญลักษณของ
ประเทศเกาหลีแบบโบราณที่ใชตอเนื่องกันมาจนถึงปจจุบัน สวนในโอกาสพิเศษ หรือวันทั่วๆไปที่
จัดไดวาเปนบุคคลที่อยูในระดับสังคมชั้นสูงในกลุมวัยรุนถึงวัยทํางานของเกาหลี พบวา สวนใหญ
จะรับประทานอาหารนอกบาน และจะนิยมอาหารแบบตะวันตก มากกวาอาหารเกาหลีแบบดั้งเดิม 
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ดังที่ปรากฎในละคร อาหารสวนใหญจะอยูในรูปแบบของสเต็ก สปาเก็ตตี้ ขนมปง กาแฟ โดยใน
การรับประทานแตละครั้งพบวาจะนิยมเลือกรานที่ราคาแพงเนื่องจากในภาพพบวาแตละราน มีการ
ตกแตงที่สวยงามดูเปนสมัยใหม ไมหลงเหลือความเปนเกาหลีแบบดั้งเดิมเลยแมแตนอย และในการ
รับประทานอาหารแตละคร้ังจะมีเสียงเพลงสากลเปดใหฟงในขณะที่รับประทานอาหารเพื่อชวย
สรางบรรยากาศทุกครั้งรวมถึง ในการรับประทานอาหารในแตละครั้งจะใชชอน และสอมรวมถึง
มีดในการตักและหั่นอาหาร ตรงนี้ทําใหสามารถอธิบายไดวา สังคมเกาหลีมีการแบงชนชั้นของ
บุคคลในแตละระดับอยางชัดเจนโดยที่บุคคลในแตละระดับก็พึงพอใจและมีความสุขกับการใชชีวิต
ในระดับที่สังคมกําหนดใหกับตนเอง 

 
การอยูกอนแตงของวัยรุนเกาหลี ที่สะทอนออกมาจากตัวละครในเรื่องสะดุดรักที่พักใจ 

Full House ถึงแมวาจะพบในบางตอนของละครก็ตามแตส่ิงที่ปรากฎก็สามารถสะทอนใหเห็นถึง
วัฒนธรรมของเกาหลีอันเนื่องมาจากในสมัยกอนประเพณีการแตงงานจะถือเปนธรรมเนียม
ประเพณีที่เครงครัดของชาวเกาหลี เนื่องจากการที่จะเลือกคูครองในแตละครั้งนั้นจะตองไดรับ
ความคิดเห็นและการยอมรับจากบุคคลในครอบครัวเสียกอน แตส่ิงที่ปรากฎในละคร มีความ
แตกตางกันอยางสิ้นเชิง ทําใหเราสามารถสรุปไดวา สังคมของเกาหลีในการเลือกคูครองของวัยรุน
เกาหลี ในสมัยนี้นั้นมีความแตกตางกับสมัยดั้งเดิมแบบโบราณโดยสิ้นเชิง เนื่องจากในสมัยนี้ เมื่อ
ฝายชายและฝายหญิงตกลงรักกันก็สามารถยายไปอยูรวมกันฉันสามีภรรยาไดเลย โดยที่ไมตองรอ
ฟงความคิดเห็นจากบุคลในครอบครัว และก็ไมตองรอการจัดงานพิธีแตงงามตามธรรมเนียม
ประเพณีปฎิบัติที่ยึดถือกันมาแตชานาน นอกจากนี้ยังเห็นไดวาสิ่งที่ปรากฎในละครในสวนที่มีการ
อยูกอนแตงนั้นสังคมเกาหลีสวนใหญไมไดมองวาเปนปญหาและก็ใหการยอมรับเชนกัน  

 
การอยูรวมกันแบบครอบครัวที่มีสองรุนขึ้นไป ที่ปรากฎในละครถึงแมวาจะพบเพียง

ครอบครัวเดียวคือครอบครัวพระเอก ก็ตาม แตก็สามารถอธิบายไดวา การอยูรวมกันของครอบครัว
ชาวเกาหลีในปจจุบันถึงแมวิวัฒนาการทางดานอื่นๆจะเปลี่ยนไปอยางไรก็ตามชาวเกาหลีก็ยังให
ความสําคัญกับการอยูรวมกันเปนรุนๆ ซ่ึงมีความคลายคลึงกับประเทศไทยถึงแมวาจะมีการแยก
ออกเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นจะดวยเหตุผลทางดานเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ รวมถึงความ
สะดวกสบายก็ตาม แตก็ยังพอพบเห็นการอยูรวมกันแบบครอบครัวใหญหลงเหลืออยูในสังคม
เชนเดียวกับประเทศเกาหลีเหมือนกันถึงแมวาสวนใหญจะพบในชนบทก็ตาม ทั้งหมดที่กลาวมา
ขางตนสามารถสรุปไดวาสังคมครอบครัวของชาวเกาหลีในปจจุบัน และสังคมครอบครัวของ
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ประเทศไทยยังคงใหความสําคัญกับสถาบันครอบครัวที่มีปูยา ตายาย พอแม รวมถึงลูก หลาน 
เหมือนๆกัน 

 
สวนที่สอง : ทัศนคติและการรับวัฒนธรรมของผูชมผานทางละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ 
( Full House) จํานวน 16 ตอน 
 

ในสวนนี้ ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) กับผูชม จํานวนทั้งสิ้น 
10 คน โดยใชเกณฑในการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบงเปนหญิง 5 คน ชาย 5 
คน ที่รับชมละครซีร่ีสเกาหลี เร่ืองสดุดรักที่พักใจ (Full House) ตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดย
แบงเปนประเด็นตางๆดังนี้ 

 
4.2.1 การรับวัฒนธรรมเกาหลีผานละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ (Full 

House) 
4.2.2 การเปดรับละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) 
4.2.3 จุดเดนของละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) 
4.2.4 ความเปนเกาหลีจากละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) 
4.2.5 ทัศนะคติของผูชมละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ (Full House) 
4.2.6 การซึมซับวัฒนธรรมเกาหลีจากการชมละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่

พักใจ  ( Full House) 
  

จากผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อศึกษาบริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีที่
ปรากฎในละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ Full House สําหรับผูชม ผูวิจัยสามารถนําเสนอ
ผลการวิจัยดังตอไปนี้ 
 
4.2.1  การรับวัฒนธรรมเกาหลีผานละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ (Full House) 
 

หลังจากสินคาทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีไดแพรกระจายเขาสูประเทศไทยและ
กอใหเกิดกระแสความนิยมจนถึงทุกวันนี้บริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ
ประเทศเกาหลีไดรับความสนใจจากประชาชนชาวไทยเปนอยางมากสิ่งหนึ่งซ่ึงถือไดวาเปนสินคา
ทางวัฒนธรรมที่โดดเดนและไดรับความสนใจ และยังไดรับความนิยมตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
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ไดแก ละครซีรีสเกาหลีในที่นี้ผูวิจัยไดเลือกละครซีรีสเกาหลีเรื่อง สะดุดรักที่พักใจ (Full House) 
จํานวน 16 ตอนในการศึกษาการรับวัฒนธรรมในครั้งนี้ เมื่อผูชมรับชมแลวทําใหเกิดความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับประเทศเกาหลีมากขึ้น อาทิบานเรือนที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องแตงกาย 
นอกจากนี้ภายในละครซีรีสเกาหลียังแฝงคุณคาทางรสนิยม คานิยม ประเพณีอันดั้งเดิมของประเทศ
เกาหลีเพื่อใหคนที่อยูตางวัฒนธรรมสามารถรับรูเร่ืองราวไดอยางใกลชิดโดยการรับชมผานทาง
โทรทัศน จากละครซีรีสเกาหลีนั้นผูวิจัยพบวารูปแบบและเนื้อหามีความใกลเคียงกับวัฒนธรรมไทย
ในสวนของการอยูรวมกันเปนครอบครัว การใหความเคารพตอผูอาวุโส ทําใหการเปดรับละครซีรีส
เกาหลีเปนไปไดงายและไดรับความนิยมเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

 
 “ละครซีรีสเกาหลีถาเรามานั่งแยกสิ่งตางๆออกเปนอยางๆจะพบการแฝงตัวของ

วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีอยูมากมาย ความตั้งใจของผูผลิตละครไมไดขายเพียงละครแตเพียง
อยางเดียวแตพยายามขายวัฒนธรรมบานเมืองของเกาหลีดวย ถาส่ิงไหนที่ใกลเคียงกับบานเราเราก็
รับแตถามันมากไปก็คงปลอยใหผานสายตาไปเฉยๆรับเพียงแตความสนุกก็พอ”  (บุญฤทธิ์ เมือง
ฮาม,สัมภาษณ,  20 มิถุนายน 2551) 

 
 “ในเรื่อง สะดุดรักที่พักใจ Full House วัฒนธรรมในเรื่องการกินจะชัดมาก ในเรื่องของ

การกินเมื่อเราชมละครนั้นมีภาพอาหารปรากฏในบางตอนของละครทําใหเราเกิดความรูสึกอยาก
พอละครจบและเมื่อมีโอกาสก็จะชวนกลุมเพื่อนๆไปลองทานอาหารเกาหลี ซ่ึงเพื่อนๆกลุมดังกลาว
ก็ชอบละครเกาหลีมากเหมือนกัน”  (กาญจน ธุระพันธ,สัมภาษณ, 1 สิงหาคม 2551)    

 
ดังคํากลาวของ พลากร สมสุวรรณ รองผูจัดการฝายรายการ สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี

ชอง 7 ที่วา “การที่ละครเกาหลีประสบความสําเร็จสูงนั้น เพราะหนังเกาหลีจะใกลเคียงกับคนไทย มี
วัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน แตงาน production ของเขาดีกวา ไมวาจะเปนบทหรือมุมกลอง มีตัวแสดง 
ภาพวิวทิวทัศนที่ตางจากเรา ส่ิงเหลานี้ก็ทําใหคนไทยสนใจภาพยนตรเกาหลีมากขึ้นประกอบกับ
กระแสฟเวอรของเอเชี่ยนมาแรงมากในยุคนี้ โดยเฉพาะกับกลุมวัยรุน กลุมคนเมือง ใหความสนใจ
มากเปนพิเศษ ซ่ึงแนวโนมของภาพยนตรเกาหลีคาดวาจะพัฒนาไปไดดีอีกยาวไกล และการแสดง
จะอยูไปอีกนานพอสมควร เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีใหการสนับสนุนเปนอยางดี ประเทศเกาหลีใช
งานบันเทิงเปนหัวหอกบุกตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของการทองเที่ยว และวัฒนธรรม(นิตยสาร 
Positioning ออนไลน, กุมภาพันธ 2549) 

 

DPU
DPU



 95 

สอดคลองกับคํากลาวของอาจารย  ไพบูลย  ปตะเสน  นักเขียนเจาของผลงาน 
“ประวัติศาสตรเกาหลี” ที่วา “หนังสือละครชุดมาในรูปของอุดมการณ ซ่ึงเมื่อไหรที่เราเชื่อวา 
เกาหลีสินคาดี ละครสนุก ซ่ึงเปนภาพลักษณเชิงบวก เรียกอีกอยางวา เคเวฟ (K-Wave) ความนากลัว
ของเคเวฟ คือ เปนคล่ืนที่อยูในใจ เกาหลีมีการสราง image ใน 2 ระดับคือ ระดับภาคแมคโคร 
รัฐบาลเปนผูสรางโดยเฉพาะความเปนประเทศเกาหลีใหคนรูจัก และใหความสําคัญ“Brand 
Perception” ที่อยูในใจ โดยการโปรโมทแบรนดเกาหลี” (Positioning ,กุมภาพันธ 2549) 

 
จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาหลังการรับชมละครซีรีสเกาหลีเรื่องสะดุดรักที่พักใจ Full 

House ผูชมสามารถแยกแยะสวนประกอบตางๆของละครไดเปนอยางดีและยังสามารถทําความ
เขาใจกับวัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกมากับละครอยางไมมีอุปสรรคในดานของความตางทาง
วัฒนธรรม นอกจากนี้ผูชมยังใหความเห็นอีกวาอาหารเปนสิ่งที่ตนสามารถเปดรับไดอยางงายดาย
เนื่องจากเปนคนชอบทดลองทานอาหารแปลกๆ ซ่ึงก็เปนผลสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบันที่เมนูอาหาร
เกาหลีเขามาเปนตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งที่เมื่อไหรที่เกิดอาการ “หิว” ก็จะเลือกรับประทานอาหาร
เกาหลีเปนผลทําใหรานอาหารเกาหลีในเมืองไทยไดรับความนิยมในกลุมบรรดาแฟนๆละครซีรีส
เกาหลี 
 
4.2.2 การเปดรับละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ ( Full House) 
 

จากการที่ละครซีรีสเกาหลีไดเขามามีบทบาทและไดรับการยอมรับอยางแพรหลายใน
ประเทศไทยตัวกลางสําคัญที่ชวยทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางละครกับผูชม ส่ิงนั้นก็คือเทคโนโลยี 
นอกจากสิ่งนี้แลว ตัวการสําคัญอีกอยางหนึ่งที่ชวยทําใหเกิดการเปดรับไดอยางงายดาย จน
กอใหเกิดกระแสเกาหลีมาจนถึงทุกวันนี้ไดแก “สังคม” ซ่ึงเปนสิ่งที่ชวยในการกระตุนใหเกิดการ
อยากรูอยากลอง อาทิเชน ส่ือโทรทัศน และกลุมเพื่อนในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังพบอีกวาญาติและ
บุคคลในครอบครัวก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่กอใหเกิดการเปดรับชมละครซีรีสเกาหลี และในการ
รับชมแตละครั้งนั้นสวนใหญจะอยูในรูปแบบของแผนซีดี มากกวาการชมในโทรทัศน เนื่องจาก
เหตุผลของเวลาที่มีจํากัด และความตอเนื่องของละครทําใหผูชมสวนใหญเลือกที่จะซื้อแผนซีดีมา
รับชมเองมากกวาการรอรับชมจากสถานีชองตางๆและเมื่อตองการรับชมอีกก็สามารถที่จะนํา
กลับมารับชมใหมไดโดยไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาเขามาเปนปญหา  
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“เพื่อนที่เรียน และพี่สาวคะ ในตอนแรกก็ไมไดเกิดความสนใจอะไรเพราะไมมีเวลาวาง
ที่จะมานั่งดูแตพอไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อนๆในกลุมเกือบทุกคนพูดถึงละครซีรีสเกาหลีทําใหเรารูสึก
แตกตาง เพื่อนจึงแนะนําใหไปชม พอชมตอนแรกๆก็ยังเฉยๆแตพอมีพี่สาวมานั่งรวมชมดวยนั้นได
เกิดการพูดคุยถึงเรื่องราวตางๆในละคร ทําใหเราเกิดอารมณรวมไปกับละครดวย จึงรูสึกสนุกและ
เพลิดเพลิน ทุกวันนี้จึงกลายเปนแฟนละครซีรีสเกาหลีตัวจริงคะและก็คอยติดตามเรื่องใหมๆเร่ือยๆ
คะ” (มณฑิรา มุงหมาย, สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2551)  

 
“ในตอนแรกๆละครซีรีสเกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พักใจ ออกอากาศทางชอง 7 สี ในวัน

เสารและอาทิตยก็ติดตามรับชมมาโดยตลอดแตบางครั้งก็ตองออกไปนอกบานไมสามารถรับชมได 
การชมละครซีรีสจึงไมตอเนื่อง ก็เลยตัดสินใจไปซื้อแผนซีดี มาเริ่มชมใหมตั้งแตตอนแรกถึงตอน
สุดทายเนื่องจากราคาไมแพงหาซื้อไดงายและเราสามารถเก็บไวใหคนรอบขางชมไดอีกถือไดวา
เปนสมบัติในการใหความสุขอีกทางหนึ่ง” (เอกชัย บัวชุม,สัมภาษณ , 1 สิงหาคม 2551)            

 
“เพื่อนบานแนะนําคะ ตอนเย็นหลังเลิกเรียนพอมีเวลาวาก็จะมานั่งดูกับพี่ขางๆบาน 

ชอบพระเอกกับนางเอกเหมือนๆกัน ทําใหรูสึกผอนคลายคะเมื่อดูแลว”  (ปรางคทอง องศศรี
,สัมภาษณ, 2  สิงหาคม 2551)        

 
ผลการวิจัยพบวา ผูชมละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ Full House สวนใหญมี

การเปดรับโดยไดรับอิทธิพลมาจากบุคคลรอบขางมากกวาการเปดรับดวยตัวเองอันไดแก เพื่อนที่
เรียน ญาติ เพื่อนบาน นอกจากนี้ยังใหเหตุผลของการรับชมวาสวนใหญชมเพื่อการผอนคลายโดย
เลือกชมจากแผนซีดีมากกวาชมจากโทรทัศนเพราะตองการความตอเนื่องของละคร 
 
4.2.3  จุดเดนของละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ ( Full House) 
  

จากการที่ละครซีรีสเกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พักใจ ( Full House) ไดรับความนิยมอยาง
แพรหลายในประเทศไทยนั้นจุดเดนในเรื่องโดยสวนใหญพบวา ภาพบาน Full House ภาพทิวทัศน
ของประเทศเกาหลีรวมถึงตัวละครไดรับความสนใจมากที่สุดในสวนที่เปนตัวละครผูสรางไดทํา
การคัดเลือกมาอยางเหมาะสมกับการเปนผูนําในดานของการนําเสนอวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ
โดยพระเอกจะมีลักษณะสูงหนาตาหลอเหลาและดูสะอาดสวนนางเอกจะเนนในเรื่องความนารัก
สดใส นอกจากนี้เร่ืองราวและเนื้อหาของละครไมไดรุนแรงและกอใหเกิดโทษตอผูชมในดานของ
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สังคมแตอยางใดโดยสวนใหญจะอยูในรูปแบบของละคร วัยรุน รักใสๆ งายตอการรับชมในทุกเพศ
ทุกวัยสามารถชมรวมกันเปนครอบครัวไดนอกจากนี้ยังชวยเสริมสรางความสัมพันธในครอบครัว
ไดอีกทางหนึ่ง  

 
 “จุดเดนที่ทําใหเลือกชมละครซีรีสเกาหลีเรื่องสะดุดรักที่พักใจเพราะวาตัวละครที่

แสดงเปนพระเอกและนางเอกเปนดาราที่ไดรับความนิยมในประเทศเกาหลีอยูกอนแลวสวนนี้จึง
เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหการถายทอดนาเชื่อถือและทําใหอินไปกับละครบางตอนยังตองรองไห
ตาม แตในบางตอนก็สามารถทําใหหัวเราะไดเหมือนกัน”  (มนัสชา ศิลปกิจโกศล, สัมภาษณ, 1 
สิงหาคม 2551)            

 
“ละครซีรีสเกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พักใจ Full House มีจุดเดนที่ตางจากละครซีรีสเกาหลี

เร่ืองอื่นๆตรงที่ในฉากมีตัวบาน Full House เปนจุดเดนที่ชวยทําใหละครนาสนใจยิ่งขึ้น 
นอกเหนือจากบทบาทการแสดงของตัวละครในเรื่อง”  (กาญจน ธุระพันธ,สัมภาษณ,  1 สิงหาคม 
2551)             

 
“พระเอกรูสึกวาจะเนนสีเส้ือแรงๆทั้งนั้น สม เขียว มวง แบบที่ผูชายคนอื่นๆไมกลาอะ 

แตเขากลาที่จะใส เพราะเขาเปนดาราไงทําอะไรก็ไมนาเกลียด”  (เจษฎา   ปูดี ,สัมภาษณ, 25 
กรกฎาคม 2551)                        

 
“ชอบชุดทุกชุดที่นางรองใสมาก แตละชุดไมเคยเห็นที่ไหนมากอนเลย ดูเท เปนสงา

มากเวลาเขาใสแลวมีความรูสึกวาเปนผูหญิงมั่นใจ เปนผูหญิงทํางานยุคใหม”  (วรวรรณ เทพจันทร
,สัมภาษณ,  23 กรกฎาคม 2551)      

 
“ในเรื่องผมวาพระเอกเขาใสเครื่องประดับทุกตอนเลยนะ พบ สรอย ตางหู แหวน 

นาฬิกา แบบเปนผูนําทางดานแฟชั่นจริงๆใสแลวถึงแมวาเปนผูชายก็ดูไมนาเกลียดนะ ทําใหเรา
อยากลองใสมั่ง”  (เอกชัย  บัวชุม, สัมภาษณ,  20 มิถุนายน 2551)          

 
จากการสัมภาษณผูชมละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) มองวา

จุดเดนของละครเรื่องนี้อยูที่การถายทอดอารมณ บทบาทการแสดง รวมถึงการแตงกายของตัวละคร 
นอกจากนี้ยังพบวา ภาพบาน Full House ที่ปรากฎก็สามารถดึงดูดและทําใหละครนาสนใจยิ่งขึ้น
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เนื่องจากการออกแบบเปนไปในลักษณะสมัยใหม เหมาะสําหรับการรับชมของวัยรุนสมัยนี้เปน
อยางมาก  

 
4.2.4 ความเปนเกาหลีในทัศนะของผูชมละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ ( Full House) 
 

เมื่อนึกถึงประเทศเกาหลีส่ิงหนึ่งที่เราจะลืมไมไดคือละครซีรีสเกาหลีเนื่องจากเปน
ตัวกลางที่สําคัญในการแพรกระจายอาณาจักรของความเปนเกาหลีไปยังที่ตางๆและทําหนาที่โดย
ผานทางบทบาทการแสดงของตัวละคร ที่อยูอาศัยรวมถึงประเพณีวัฒนธรรมและที่สําคัญในที่นี้ก็
คือส่ิงที่ผูคนทั่วไปสามารถจดจําความเปนเอกลักษณเฉพาะของความเปนเกาหลีนั่นเองที่จะสามารถ
ครองใจผูชมไดอยางแทจริงผูวิจัยพบวาสวนใหญผูชมจะใหความสนใจกับนักแสดงนําในละคร
เกาหลีเปนอันดับแรกและตรงนี้นี่เองที่เปนบอเกิดของการชื่นชอบและลอกเลียนแบบพฤติกรรมใน
สวนที่ตนเองชื่นชอบ  

 
“ความเปนเกาหลีจะนึกถึงเรนกอนเปนสิ่งแรกเพราะทุกอยางในตัวเขาที่สะทอนออกมา

จากการแสดงมีวัฒนธรรมของเกาหลีแฝงมามากทีเดียว เชน การทานอาหารในเรื่องจะเนนอาหาร
เกาหลี ทรงผมก็จะมีเอกลักษณเฉพาะตัว เพลงประกอบที่ใชในเรื่องก็ทําใหเราติดจนรองได ทุกสิ่ง
ทุกอยางโดยรวมมันทําใหเราถูกกลืนเขาไปรวมกับสิ่งๆนั้นโดยบางครั้งเราแทบจะไมรูตัว”  (ณัฐ
ธิดา  ส่ือใหม,สัมภาษณ, 1 สิงหาคม 2551)    

 
“หลังการแตงงานชาวเกาหลีมักจะไปเยี่ยมผูใหญ คงเปนประเพณีแบบดั้งเดิมของเขา 

และก็มีของไปฝากผูใหญของแตละฝายดวย ดูแลวไมคอยแตกตางอะไรมากมายกับบานเราที่ยังคง
ใหความเคารพญาติผูใหญอยูเสมอ ในโอกาสสําคัญตางๆเราก็มักจะนึกถึงทานและไปเยี่ยมทานโดย
ที่ไมลืมมีส่ิงของติดไมติดมือไปดวย”  (กาญจน ธุระพันธ,   สัมภาษณ, 1 สิงหาคม 2551)             

 
ผูชมไดใหความคิดเห็นในสวนของการนึกถึงความเปนเกาหลีในดานตัวละครหลักใน

ที่นี้คือพระเอก (ลี ยอง เจ)จากบทบาทการแสดง ในสวนที่สะทอนวัฒนธรรมในดานอาหารเกาหลี
นอกจากนี้ผูชมยังไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมอีกวาชาวเกาหลีจะใหความสําคัญกับผูใหญในลักษณะ
การดูแลเอาใจใสซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกับคนไทย 
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4.2.5 ทัศนคติของผูชมละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ (Full House) 
 

หลังจากการรับชมละครซีรีสเกาหลีสวนใหญผูชมจะมีทัศนคติที่ดีตอละคร เนื่องจาก
เหตุผลที่วา การเลือกตัวละคร เนื้อเรื่อง รวมถึงภาพและสิ่งตางๆที่ถูกนําเสนอนั้นไมไดดูเปนเกาหลี
มากจนเกินการทําความเขาใจของผูชมที่มีตอละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ (Full House) 
แตตรงกันขามกลับมีความเปนสากลผสมผสานอยูมากมายอาทิ การแตงกาย การรับประทานอาหาร 
นอกจากนี้ยังบวกกับการนําเสนอความเปนสมัยใหมจึงกอใหเกิดความชื่นชอบและพรอมที่จะ
เปดรับตลอดเวลา  

 
“โดยสวนตัวคิดวาละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ (Full House) มีหลายๆอยางที่

ลงตัวเปนละครวัยรุนที่สามารถถายทอดเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นในสังคมเกาหลี ถึงแมวาจะเปนเพียง
ละครก็ตาม แตก็สามารถทําใหเราเก็บรายละเอียดบางอยางที่เกี่ยวของกับประเทศเกาหลีเพื่อ
กอใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมเกาหลีเพิ่มมากขึ้น”  (ปรางคทอง องศศรี,สัมภาษณ, 2  สิงหาคม 
2551)        

 
“การแตงกายก็สามารถบอกไดนะวาใครอยูในระดับไหน นางเอกแตงตัวไมคอยเปน

เส้ือผาจะเนนสีสดๆไวกอนดูไมคอยมีฐานะเทาไหร สวนพระรองจะใสสูทสีเขม ดูดีมีสกุลคะเห็น
ไดชัดเลยคะสองคนนี้”  (มนัสชา ศิลปกิจโกศล,สัมภาษณ, 1 สิงหาคม 2551)   

 
“ชอบมากคะ ตัวละครทุกตัวนารักดูแลวอยากเปนเหมือนเขาดูราเริงสดใสละครซีรีส

เกาหลีเรื่องนี้บงบอกความเปนสมัยใหมของชาวเกาหลีในยุคนี้ไดเปนอยางดีซ่ึงลบภาพความเปน
เกาหลีในสมัยกอนอยางชิ้นเชิง(ชุดที่ปกปดรางกายอยางมิดชิด)”  (มณฑิรา มุงหมาย,สัมภาษณ, 14 
สิงหาคม 2551) 

 
หลังการรับชมละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ (Full House) สวนใหญผูชมได

ใหทัศนคติในทางบวกเกี่ยวกับรายละเอียดของละครโดยใหความคิดเห็นวาละครซีรีสเกาหลีเรื่อง
ดังกลาวสามารถถายทอดเรื่องราวทางวัฒนธรรมของเกาหลีออกมาสูสายตาผูชมไดอยางเขาใจ และ
ใหความสนใจในการแบงชนชั้นของชาวเกาหลีโดยใชการแตงกายเปนตัวช้ีวัดระดับ 
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4.2.6  การซึมซับวัฒนธรรมเกาหลีจากการชมละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ ( Full House) 
 

การรับวัฒนธรรมเกาหลีผานละครซีรีสเกาหลีนั้นนอกจากความบันเทิงแลวยังพบวา
สวนใหญหลังการรับชมผูชมจะใหความคิดเห็นวา หลังการชมละครจะมีการซึมซับสิ่งตางๆอยาง
ไมไดตั้งใจเปนไปในลักษณะ ยินยอมพรอมใจ และกอนชมเห็นวาละครซีรีสดังกลาวไมไดมีพิษภัย
กับตนเองจึงเปดรับและปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ 

 
 “กอนชมเราก็รับรูแลววาไมไดมีการเซ็นเซอรอะไร เนื้อหาของละครไมมีความรุนแรง

และกอใหเกิดโทษ ฉะนั้นพอเปดรับตอนแรกๆจึงทําตัวตามสบายสิ่งไหนที่เห็นวานํามาปรับใชกับ
ชีวิตประจําไดก็จะนํามาปรับใหดีขึ้นแตที่เห็นชัดคือไดทดลองไปทานอาหารเกาหลีและทุกวันนี้ก็ยงั
ชอบทานอยูถามีเวลาวางก็จะชวนครอบครัวไปทานครับ”  (สุรสิทธ สิทธ์ิหลอ,สัมภาษณ,  1 
สิงหาคม 2551)        

 
 “การแตงกาย ทรงผม ที่เปนจุดเดนของละครซีรีสเกาหลีทําใหจากที่ผมเรามีสีดําพอชม

ปุบ หลังจากละครซีรีสจบเกิดความรูสึกมั่นใจอยากที่จะเปลี่ยนทรงผมตัวเอง ใหเหมือนกับนางเอก 
เพราะดูแลวนารักสดใสดีคะ”  (วรวรรณ เทพจันทร, สัมภาษณ,  23 กรกฎาคม 2551)      

 
“ส่ิงที่ไดจากละครซีรีสเกาหลีเรื่องนี้นาจะเปนเพลงนะเพลงเขาดังมาก ไมไดขายซีรีส

อยางเดียวผมวาเขาก็พยายามจะขายเพลงดวยเหมือนกัน คนไทยยังนํามาแปลเลย ตามคลื่นวิทยุก็เปด
บอยๆจากที่ไมชอบ พอไดฟงจนชินมันก็ซึมซับเองโดยที่เราไมรูตัวเหมือนกัน เพลงเขาก็ฟงงาย
ถึงแมจะแปลไมออกแตดนตรีเขาสนุกครับ”  (กาญจน ธุระพันธ,   สัมภาษณ, 1 สิงหาคม 2551)             

 
      ดังคํากลาวของ วิภารัตน พันธฤทธิ์ดํา อาจารยวิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก ในหัวขอ cross-cultural media for tourism 
ที่วา “ละครเปนสื่อของวัฒนธรรมสมัยนิยม (popular culture) ที่มีลักษณะพิเศษกวาสื่ออ่ืนๆโดย
ธรรมชาติของผูที่บริโภคละคร ผูชมมักจะซึมซาบ และเขาไปเปนสวนหนึ่งของละคร มักจะ
เปรียบเทียบเรื่องราวในละครกับวิถีการดําเนินชีวิตจริงของผูชมเอง การดําเนินชีวิตของคนธรรมดา
คนในสื่อตางก็เปนบุคคลที่ไมมีอะไรตางไปจากคนดู มีความทุกข  เศรา และก็มีความสุขได” 
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ผลจากการวิจัยในสวนของการซึมซับวัฒนธรรมเกาหลีหลังจากการรับชมละครซีรีส
เกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พักใจ ( Full House) พบวาผูชมที่เปนเพศชายสวนใหญจะใหความคิดเห็นวา
อาหาร และเพลง สามารถทําใหพวกเขาเหลานั้นเกิดความชื่นชอบและทดลองจนกอใหเกิดความ
นิยมตามมาจนถึงปจจุบัน สวนผูชมที่เปนผูหญิงใหความคิดเห็นวาการแตงกาย กับทรงผมของตัว
ละครในเรื่องที่ทําใหตัวของเขาเองเปลี่ยนไปในทางที่ดูดีขึ้นกวาเดิม  
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  วัฒนธรรมเกาหลี    ละครซีรีสเร่ือง Full House 
     
      
 

 
    

       ความเปนเกาหลีดั้งเดิม 
- อาหารเกาหลี 
- ความคิด/ความเชื่อ  
- การอยู ร วมกันเปน

ครอบครัวเกาหลี  2 
รุน 

 
  
 
 
 
 
  

ความเปนเกาหลีแบบสากล 
- อาหารตะวันตก 
- คานิยมการแตงกาย

สมัยใหม 
- ประเพณีการแตงงาน

ในโบสถ 

 
       
 
       

- การอยูกอนแตง 
 
 
 
                    

   คนไทยใหการเปดรับและบริโภค
ละครซีรีสเกาหลีอยางตอเนื่องจนถึง
ปจจุบัน 

 
 
 
 
ภาพที่  4.3  สรุปการนําเสนอการวิเคราะหเนื้อหาจากการนําเสนอของตัวละครในสวนของการ
แสดงออกทางบริบททางสังคม และบริบททางวัฒนธรรม ที่ปรากฏในละครซีรีสเกาหลี เร่ือง สะดุด
รักที่พักใจ ( Full House) 
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                   ประเทศเกาหลี (ละครซีรีสเกาหลี) 
 
 

  
 
 

                                          ตัวละคร 
- ลี ยอง เจ  (พระเอก) 
- ฮัน จี อุน  (นางเอก) 
- ยู มิง ฮอง  (พระรอง) 
- คัง เฮ วอน  (นางรอง) 
- วอน ดอน ฮุคและฮี จิน(เพื่อนนางเอก) 
- พอและแมพระเอก 
- ยาพระเอก 

 
 
 
 

                                  ผูชมละครซีรีสเกาหลี 
-  เกิดการซึมซับวัฒนธรรมเกาหลีโดยการยินยอมพรอมใจ
สงผลทําให เกิดการเปลี่ ยนแปลงในดานทัศนคติและ
พฤติกรรมการเลียนแบบในดานการแตงกาย,ทรงผม,คานิยม
สมัยใหม,อาหารเกาหลี 
 
ภาพที่  4.4   สรุปทัศนคติและการรับวัฒนธรรมของผูชมผานทางละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่
พักใจ ( Full House) 
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จากทัศนะขางตน จะเห็นไดวา สินคาทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีที่มาในรูปแบบ
ของละครซีรีสเกาหลี ไดรับการยอมรับกันอยางแพรหลายในประเทศไทยในขณะนี้ นับไดวาเปน
ผลสําเร็จอันสูงสุด ของรัฐบาลเกาหลีที่พยายามผลักดันใหประเทศของตนเปนที่รูจัก และไดรับการ
ยอมรับโดยใชละครมาเปนสื่อกลางในการถายทอดเรื่องราวในประเทศของตน และเชื่อมโยง
วัฒนธรรมที่มีความตางกันใหเกิดการยอมรับ และที่สําคัญ อีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหละครซีรีสเกาหลี
เขามาประสบความสําเร็จในประเทศไทยอันเนื่องมาจาก การที่วัฒนธรรมเกาหลีมีความใกลเคียงกับ
วัฒนธรรมไทย และนอกจากนี้โดยธรรมชาติของผูที่บริโภคละครมักจะเกิดการซึมซับและทําการ
เปดรับโดยไมรูตัวเปนไปในลักษณะการยินยอมพรอมใจ หรือสมัครใจยอมรับดวยตัวเองนั่นเอง 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง “บริบททางสังคม และบริบททางวัฒนธรรมเกาหลี ที่ปรากฎในละครซีร่ีส

เกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ (Full House)” ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ 
  

1. เพื่อศึกษาถึงบริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีที่ปรากฏในละครซีรีส
เกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูชมละครซีสเกาหลี และการรับวัฒนธรรมเกาหลีผานละคร 
 
จากการศึกษาวิจัยพบวา บริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีที่ปรากฏใน

ละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) ตัวละครหลักในเรื่องสะทอนความเปนบริบท
ทางสังคมและบริบททางวัฒนธรรม แบบผสมผสานโดยในเรื่องจะพบรูปแบบของสังคมสมัยใหม
มากกวารูปแบบของสังคมสมัยเกา โดยรูปแบบของสังคมสมัยใหม ไดถายทอดออกมาในดาน การ
แตงกาย พิธีกรรม (การแตงงาน) อาหารตะวันตก รวมถึงวิถีชีวิตของวัยรุนที่นิยมอยูกอนแตง สวน
สังคมในรูปแบบ สมัยเกาไดถายทอดออกมาในดานของ อาหารเกาหลี การแบงชนชั้น รวมถึงธรรม
เนียมปฎิบัติที่ถือสืบตอเนื่องกันมาเปนเวลาชานานไดแก การใหความเคารพ นับถือ ผูอาวุโส 
นอกจากนี้พบวาภายในละครยังมีการนําเสนอออกมาในรูปแบบที่ซํ้าๆเพื่อตอกย้ําบริบททางสังคม
และบริบททางวัฒนธรรมสมัยใหมตามองคประกอบของละครโทรทัศน ซ่ึงมีความสอดคลองกับ
แนวคิดการเลาเรื่องของละครเกาหลี สงผลใหเกิดการรับรูจนเกิดการเขาถึงหรือเรียกวา “อิน” ใน
เรื่องราวที่นําเสนอ นอกจากนี้ผูวิจัยพบวาผูชมมีทัศนคติที่ดีตอละครซีรีสเรื่องดังกลาวซึ่งหลังการ
เปดรับไดนําไปปรับใชกับชีวิตประจําวันของตนในดานตางๆ ทําใหเปนที่นาสังเกตวาวัฒนธรรม
เกาหลีไดเขามามีบทบาทและสามารถครอบงําทางดานความคิดของผูชมใหเกิดการอยากรูอยากลอง
จนนําไปสูการรับวัฒนธรรมเกาหลีในรูปแบบตางๆดังนี้ รูปแบบของอาหารเกหลี รูปแบบของ
เครื่องแตงกายที่ทันสมัย รูปแบบทรงผม รวมไปถึงการที่ละครสามารถทําใหผูชมเกิดความสนใจ
และอยากที่จะไปประเทศเกาหลีเพื่อไปสัมผัสในสิ่งที่นําเสนอออกมาในละครซีรีส ซ่ึงตรงนี้
สามารถทําใหเราสรุปไดวา การครอบงําของวัฒนธรรมเกาหลีที่มีตอผูชมเปนไปในลักษณะยินยอม
พรอมใจ ซ่ึงมาจากการซึมซับจากการนําเสนอของตัวละครหลักในเรื่อง 
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โดยผูวิจัยจะอธิบายรายละเอียดในแตละสวนดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

  
5.1.1 บริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรม ท่ีปรากฎในละครซีร่ีสเกาหลีเร่ือง 

สะดุดรักท่ีพักใจ ( Full House) 
 
5.1.1.1 บริบททางสังคมที่ปรากฎในละครซีร่ีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ ( Full 

House) 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหบริบททางสังคมที่ปรากฎในละครซีร่ีสเกาหลี

เร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) โดยเลือกที่จะศึกษาผานตัวละครหลักในเรื่องสามารถแบง
ออกเปน 3 สวนดังนี้ 

 
(1) วิถีชีวิตของตัวละครหลักในละครซีร่ีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) 

โดยมี พระเอก นางเอก พระรอง นางรอง เพื่อนนางเอก พอแมพระเอกและยาพระเอก โดยจะศึกษา
ในสวนของกิจวัตรประจําวันที่เกิดขึ้นในแตละบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับบริบททางสังคมในเรื่อง
โดยสามารถสรุปไดวาวิถีชีวิตของตัวละครในการสะทอนบริบททางสังคมสวนใหญจะอยูใน
รูปแบบของสังคมสมัยใหม ซ่ึงไดแก การรับประทานอาหารแบบชาติตะวันตก การใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยการอยูกอนแตง 

(2) สถานภาพทางสังคมของตัวละครหลักในละครซีร่ีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( 
Full House) สวนใหญจะแสดงออกมาในสถานโสดมากที่สุดเนื่องจากตัวละครในเรื่องสวนใหญยัง
เปนกลุมวัยรุนที่ยังใหความสําคัญกับงาน และเพื่อน 

(3) บทบาทหนาที่ทางสังคมของตัวละครหลักในละครซีร่ีสเกาหลีเรื่อง สะดุดรักที่พัก
ใจ ( Full House) สวนใหญจะแสดงออกมาในบทบาทการเปนคนรักเนื่องจากในเรื่อง ตัวละครหลัก
จะอยูในกลุมวัยรุนจึงมีการปรากฏภาพในลักษณะความรักแบบวัยรุนที่ออกแนวนารักสดใส 
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5.1.1.2  บริบททางวัฒนธรรมที่ปรากฎในละครซีร่ีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ ( Full 
House) 

 
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดทาํการวิเคราะหบริบททางวัฒนธรรมที่ปรากฎในละครซีร่ีสเกาหลี

เร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) โดยเลือกที่จะศึกษาในสวนของ รสนิยม คานิยม ประเพณี และ
ระดับชนชั้นทางสังคมของตัวละครหลักในเรื่อง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) รสนิยม ของตัวละครหลักสนใหญมีความแตกตางกันออกไปตามระดับฐานะ
การเงินโดยสามาร๔แบงเปนสองกลุมคือ รสนิยมสมัยใหม ซ่ึงก็ไดแก พระเอก นางเอก พระรอง 
นางรอง เพื่อนนางเอก สวนรสนิยมสมัยเกาแบบโบราณ ไดแก พอ แม และยาพระเอก โดยศึกษา
จากความคิด การยึดถือปฎิบัติ การแสดงออกของตัวละคร 

(2)  คานิยมของตัวละครหลักในละครซีร่ีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) 
สวนใหญพบ คานิยมในการใชของแพงมากที่สุด เนื่องจากตัวละครหลักในเรื่องมีฐานะและอาชีพที่
มั่นคงและเปนคนที่ชอบออกงานสังคมไดแก พระเอก พระรอง นางรอง พอพระเอก สวนคานิยมใน
การใชสินคาราคาถูกพบใน นางเอก และเพื่อนนางเอก เนื่องจากมีอาชีพที่ไมแนนอน  

(3)  ประเพณี ที่ปรากฎในละครซีร่ีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) พบวา
อยูในรูปแบบของสมัยใหม คือแบบสากลพบในประเพณีการแตงงานระหวางพระเอกกับนางเอก  

(4)  ระดับชนชั้นทางสังคมของตัวละครหลักในเรื่อง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) 
สามารถแบงไดเปน 3 ระดับคือ พบในสังคมชั้นสูงมากที่สุดไดแก พระเอก พระรอง นางเอก 
นางรอง พอและแมพระเอก ยาพระเอก สวนสังคมชั้นกลาง ไดแก นางเอกในตอนแรกๆและเพื่อน
นางเอก สวนชนชั้นลางไดแก เพื่อนนางเอก ในตอนที่ไมไดทํางาน โดยศึกษาจาก การแสดงออก
ทางฐานะในสังคม อาชีพที่มั่นคง ที่อยูอาศัย รวมถึงกิจวัตรประจําวันตางๆ 
 
5.2.1 ทัศนคติของผูชมละครซีสเกาหลี และการรับวัฒนธรรมเกาหลีผานละครซีร่ีสเกาหลีเร่ือง 
สะดุดรักท่ีพักใจ ( Full House) 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูชมที่รับชมละครซีร่ีสเกาหลี

เร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) โดยแบงเปนประเด็นไดดังตอไปนี้ 
(1)  การรับวัฒนธรรมเกาหลีผานละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ (Full House) 
(2)  การเปดรับละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) 
(3)  จุดเดนของละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) 
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(4)  ความเปนเกาหลีจากละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) 
(5)  ทัศนะคติของผูชมละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ (Full House) 
(6)  การซึมซับวัฒนธรรมเกาหลีจากการชมละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ  

( Full House) 
 
5.2.1.1  การรับวัฒนธรรมเกาหลีผานละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ (Full House) 
  

จากการสัมภาษณผูชมในเรื่องของการรับวัฒนธรรมเกาหลีผานละครซีรีสเกาหลีเรื่อง 
สะดุดรักที่พักใจ (Full House) ผูชมสวนใหญใหขอคิดเห็นวา ตัวของผูชมสามารถแยกแยะ
สวนประกอบตางๆของละครไดเปนอยางดีและยังสามารถทําความเขาใจกับวัฒนธรรมเกาหลีที่
สอดแทรกมากับละครอยางไมมีอุปสรรคในดานของความแตกตางทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ผูชม
ยังใหความเห็นอีกวาอาหารเปนอีกส่ิงหนึ่งที่สามารถเปดรับไดอยางงายดาย 
 
5.2.1.2  การเปดรับละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ ( Full House) 
 

ผูชมละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ Full House สวนใหญใหความคิดเห็นวา
สังคมเปนตัวกลางที่สําคัญในการเปดรับวัฒนธรรมที่มาในรูปแบบของละครซีรีส โดยหมายถึง
บุคคลรอบขางอันไดแก กลุมสังคมเพื่อน ญาติ เพื่อนบาน นอกจากนี้ยังใหเหตุผลของการรับชมวา
สวนใหญชมเพื่อการผอนคลายโดยเลือกชมจากแผนซีดีมากกวาชมจากโทรทัศนเนื่องจากตองการ
ความตอเนื่องของละคร 
 
5.2.1.3  จุดเดนของละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ ( Full House) 
 

จากการสัมภาษณผูชมละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) ผูชมสวน
ใหญใหความคิดเห็นวาจุดเดนของละครเรื่องนี้อยูที่การถายทอดอารมณ บทบาทการแสดง รวมถึง
การแตงกายของตัวละครที่ชวยทําใหละครนาสนใจและชวยในการดึงดูดผูชมใหเกิดความสนใจ
ละครเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบวา ภาพบาน Full House ที่ปรากฎยังสามารถทําใหผูชมเกิดความ
สนใจและติดตามยิ่งขึ้นเนื่องจากการออกแบบเปนไปในลักษณะสมัยใหม เหมาะสมสําหรับการ
รับชมของวัยรุนสมัยนี้  
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5.2.1.4  ความเปนเกาหลีจากละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ ( Full House) 
 

ผูชมไดใหความคิดเห็นในสวนของการใหความหมายของความเปนเกาหลีในละครซี
รีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) วาตัวละครหลักในที่นี้คือพระเอก (ลี ยอง เจ) เปนสิ่ง
แรกที่นึกถึงเนื่องจากลักษณะตางๆที่เปนองคประกอบในตัวของเขาเองแมจะดูเปนสมัยใหมแตก็มี
การผสมผสานความเปนเกาหลีในตัวดวยโดยใหเหตุผลที่วา ตาตี่ ผิมขาว นอกจากนี้ผูชมยังนึกถึง
วัฒนธรรมในดานอาหารเกาหลีที่สะทอนออกมาจากจากบทบาทการแสดงของตัวละครหลักใน
เรื่อง นอกจกนี้ผูชมยังไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมอีกวาชาวเกาหลีจะใหความสําคัญกับผูใหญใน
ลักษณะการดูแลเอาใจใสซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกับคนไทย 
 
5.2.1.5 ทัศนะคติของผูชมละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ (Full House) 
 

หลังการรับชมละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ (Full House) สวนใหญผูชมได
ใหทัศนะคติในทางบวกกับละครโดยใหความคิดเห็นวาละครซีรีสเกาหลีเรื่องดังกลาวสามารถ
ถายทอดเรื่องราวทางวัฒนธรรมของเกาหลีออกมาสูสายตาผูชมไดอยางเขาใจ และมีความสนใจใน
การแบงชนชั้นของชาวเกาหลีโดยใชการแตงกาย และสถานะทางสังคมเปนตัวช้ีวัดระดับ 
 
5.2.1.6 การซึมซับวัฒนธรรมเกาหลีจากการชมละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ  
 ( Full House) 
 

ผลจากการวิจัยในสวนของการซึมซับวัฒนธรรมเกาหลีหลังจากการรับชมละครซีรีส
เกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พักใจ ( Full House) พบวาผูชมที่เปนเพศชายสวนใหญจะใหความคิดเห็น
เกี่ยวกับอาหาร และเพลง วาสามารถทําใหพวกเขาเหลานั้นเกิดความชื่นชอบและทดลองจน
กอใหเกิดความนิยมตามมาจนถึงปจจุบัน สวนผูชมที่เปนผูหญิงไดใหความคิดเห็นวาการแตงกาย 
กับทรงผมของตัวละครหลักในเรื่องเปนแรงขับที่ทําใหตัวของเขาเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
กวาเดิม  

 
จากที่กลาวมาในขางตนสามารถอธิบายไดวา ละครซีรีสเกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พักใจ 

Full House มีการปรากฎบริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรม ในรูปแบบสมัยใหม แตก็ยังมี
การผสมผสานรูปแบบในสมัยโบราณ (เกาหลีดั้งเดิม) อยูบางเพียงเล็กนอย แสดงใหเห็นถึงการที่
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ประเทศเกาหลีพยายามสรางภาพใหกับประชาชนและประเทศของตนดูเปนสากลเทียบเทากับ
ประเทศอื่นๆ  

 
ในสวนของผูชมจากความคิดเห็นขางตนทําใหเราทราบวาการเปดรับละครซีรีสเกาหลี

เร่ืองสะดุดรักที่พักใจ Full House นั้นเปนไปอยางงายดายโดยไดรับแรงกระตุนความสนใจมาจาก
กลุมบุคคลในสังคมบวกกับนิสัยของคนไทยที่มีการเปดรับสิ่งตางๆไดงายโดยไมตองคิดระแวง
ถึงแมวาละครซีรีสเกาหลีเปนสินคาทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีก็ตาม นอกจากนี้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยก็เปนสวนสําคัญที่ชวยทําใหรับไดงายขึ้นเชนกัน 

 
ทั้งหมดที่กลาวมานั้นทําใหเราสามราถมองเห็นไดวาการครอบงําทางวัฒนธรรมของ

ประเทศเกาหลีที่พยายามสรางความสนใจและใหเกิดการซึมซับสําหรับผูชมในประเทศไทยนั้น
ประสบความสําเร็จไดเกินความคาดหมายเนื่องจากปจจัยตางๆที่เอื้ออํานวยจึงทําใหสินคาทาง
วัฒนธรรมเกาหลีที่มาในรูปของละครซีรีสเกาหลีได กอใหเกิดกระแสความนิยมสืบเนื่องจนถึง
ปจจุบัน 
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ตารางที่  5.1 แสดงผลบริบททางสังคมของตัวละครในละครเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ 
 

บริบททางสังคม  
ตัวละคร กิจวัตรประจําวัน/ลักษณะเฉพาะ กิจวัตรประจําวัน/ลักษณะเฉพาะ 

      

- ตื่นนอนแตเชาวิ่งออกกําลัง
กาย 

- ทานอาหาร(ดั้งเดิม)อาหาร
เกาหลี 

- แตงกายแบบสมัยใหม 
 

- รสนิยมสมัยใหม 
- พิธีแตงงานแบบสมัยใหม 
- อยูในระดับชนชั้นสูง 

     

- ตื่นนอนสาย 
- ทานอาหาร Fast Food 

(สมัยใหม) 
- นั่งรถประจําทาง 

- ชอบแตงกายสีสันสดใส 
- นิยมใชของราคาถูก 
- อยูในระดับชนชั้นกลาง 

     

- รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร
สมัยใหม(ตะวันตก) 

- แต งกายแบบสมั ย ใหม 
(สูท) 

- เปนนักธุรกิจหนุมไฟแรง 

- ช่ื น ช อ บ ค ว า ม เ ป น
ตะวันตก 

- นิยมใชของราคาแพง 
- อยูในระดับชนชั้นสูง 

 

     

- รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร
สมัยใหม(ตะวันตก) 

- แตงกายแบบสมัยใหม(ชุด
เซ็กซ่ี) 

- เปนนักออกแบบเสื้อผามี
หองเสื้อเปนของตัวเอง 

- ช่ื น ช อ บ ค ว า ม เ ป น
ตะวันตก 

- นิยมใชของแพง 
- อยูในระดับชนชั้นสูง 

 

- รับประทานอาหารแบบ
ดั้งเดิม(อาหารเกาหลี) 

- มีอาชีพที่ไมแนนอน 
- มีสถานะเปนเพื่อนสนิท

นางเอก 

- ใชชีวิตแบบเกาหลีดั้งเดิม 
- นิยมใชของถูก 
- อยูในระดับชนชั้นลาง 

DPU
DPU



 112 

บริบททางสังคม  
ตัวละคร กิจวัตรประจําวัน/ลักษณะเฉพาะ กิจวัตรประจําวัน/ลักษณะเฉพาะ 

     

- มี ส ถ า น ะ เ ป น ผู นํ า
ครอบครัว 

- เ ป น ผู อํ า น ว ย ก า ร
โรงพยาบาล 

- มีสถานะเปนพอพระเอก 

- วิถีชีวิตแบบเกาหลีดั้งเดิม 
- รสนิยมสมัยใหม 
- อยูในระดับชนชั้นสูง 

      

- มีสถานะเปนแมบาน 
- มีสถานะเปนแมพระเอก 

- วิถีชีวิตแบบเกาหลีดั้งเดิม 
- อยูในระดับชนชั้นสูง 

     

- มีสถานะเปนยาพระเอก 
- แตงกายแบบเกาหลีดั้งเดิม 

- ความคิด/ความเชื่อแบบ
ดั้งเดิม(เกาหลี) 

- อยูในระดับชนชั้นสูง 
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ตารางที่  5.2  แสดงผลบริบททางวัฒนธรรมของตัวละคร ในละครเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ 
 
 

บริบททางวัฒนธรรม ตัวละคร 

วัตถุ ไมวัตถ ุ

      

- รถยนตยุโรป (Benz) 
- โทรศัพทมือถือ 
- เครื่องประดับ(สรอยคอ 

แหวน นาฬิกา) 
 

- คานิยมในการรับประทาน
อาหารดั้งเดิม(อาหารเกาหลี) 

- ป ร ะ เ พ ณี ก า ร แ ต ง ง า น
สมัยใหม 

       

- หมวก 
- ชุดนอน 
- เครื่องประดับ 

- คานิยมรับประทานอาหาร 
Fast Food (สมัยใหม) 

- พิธีการแตงงานสมัยใหม 

     

- รถยนตยุโรป (Benz) 
- ชุดสูท 
- เครื่องประดับ นาฬิกา 

- คานิยมรับประทานอาหาร 
(สมัยใหม) 

- ร ส นิ ย ม ก า ร แ ต ง ก า ย 
(สมัยใหม) 

 

      

- รถยนตยุโรป (Benz) 
- โทรศัพทมือถือ 
- ชุดนําแฟชั่น(แฟชั่น) 

 

- คานิยมรับประทานอาหาร 
(สมัยใหม) 

- ร ส นิ ย ม ก า ร แ ต ง ก า ย 
(สมัยใหม) 

 

 

          โทรศัพทมือถือ 
 
 

คานิยมในการอยูกอนแตง (สมัยใหม) 

      

- รถยนตยุโรป (Benz) 
- ชุดสูท 

 

ความคิดความเชื่อแบบดั้งเดิม 
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บริบททางวัฒนธรรม ตัวละคร 

วัตถุ ไมวัตถ ุ

       

- ชุดประจํ าชาติ เกาหลี
(ดั้งเดิม) 

- เครื่ องประดับ (สรอย 
ตางหู แหวน) 

 
     ความคิดความเชื่อแบบดั้งเดิม 

         

- ชุดประจํ าชาติ เกาหลี
(ดั้งเดิม) 

- แวนตา 
 

 
 

     ความคิดความเชื่อแบบดั้งเดิม 

 
5.2  การอภิปรายผลการวิจัย 
 

5.2.1 บริบททางสังคมที่ปรากฎในละครซีร่ีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ ( Full House)  
  

จากนิยามศัพท “บริบททางสังคม” ที่ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตความหมายสําหรับ
การศึกษาโดยใหความหมาย คือ ส่ิงที่ปรากฎในละครซีร่ีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full 
House) โดยมีตัวละครเปนตัวสะทอน ความเปนสังคมในดาน วิถีการดําเนินชีวิต  สถานภาพทาง
สังคม  บทบาทหนาที่ทางสังคม  รสนิยม  คานิยม  ความคิด/ความเชื่อ  ประเพณี  การแบงระดับชน
ช้ันทางสังคม  

 
สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับบริบททางสังคมที่วา การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกลุมทาง

สังคม จะชวยทําใหเรามีความรูความเขาใจถึงความสําคัญของการมีชีวิตอยูรวมกันของบุคคลใน
สังคมไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะกลุมทางสังคมจะมีอิทธิพลตอบุคคลและสังคมเปนอยางมาก เชน กลุม
ครอบครัว กลุมเพื่อนสนิท ยอมจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรม ความคิด และคานิยมของบุคคลอยางเห็น
ได 
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ซ่ึงทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา กลุม หมายถึง บุคคลตั้งแต 2 คน หรือมากกวานั้น ซ่ึงอาจมี
การกระทําระหวางกันทางสังคม  การรวมกลุมของมนุษยมีหลายลักษณะ ในบางครั้งการรวมกลุม
อาจเกิดขึ้น โดยชั่วคราวหรือโดยบังเอิญ ในไมชากลุมคนดังกลาวก็จะสลายตัวไปที่นี้จะกลาวถึง
กลุมสังคมนักตัวละครหลังที่ถูกนําเสนอในบริบทตางๆเชน บริบทสังคมภายในครอบครัว สังคมใน
กลุมเพื่อนฝูง สังคมในองคกรบริษัท ซ่ึงทั้งหมดที่กลาวมานั้น คือกลุมสังคมที่ผูวิจัยทําความเขาใจ
กอนที่จะไดทําการศึกษาจากละครซีร่ีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) ซ่ึงนัก
มานุษยวิทยา ไดแบงประเภทของสังคม เปน 2 ประเภท คือ   

(1) สังคมดั้งเดิม   
(2) สังคมสมัยใหม   
 

ซ่ึงสังคมดังกลาวมีปรากฎในละครซีร่ีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full House) ทั้ง
สองประเภททําใหเราเกิดความเขาใจในตัวของผูสรางในการที่สอดแทรกบริบททางสังคมสมัยใหม
และสมัยเกาเขาไวดวยกันทั้งนี้ถามีแตสังคมสมัยใหมเกรงวาสังคมดั้งเดิมของเกาหลีก็จะไมเปนที่
จดจําของผูชม แตถามีเพียงสังคมแบบสมัยเกาในที่นี้คือสังคมเกาหลียุคโบราณก็ทําใหละครไมเปน
ที่นาสนใจและดึงดูดของผูชม 

 
ซ่ึงจากการศึกษาพบวา บริบททางสังคมที่ปรากฎในละครซีร่ีสเกาหลีเรื่อง สะดุดรักที่

พักใจ ( Full House) โดยการปรากฎของบริบททางสังคมนั้น ยังสอดคลองตามแนวคิดองคประกอบ
ของโทรทัศนในสวนของเคาโครงเรื่อง (Plot) ตัวละครและการวางนิสัยตัวละคร (Character and 
characterization)  รวมถึงความคิดของตัวละคร ในการถายทอดออกมาสูบริบททางสังคมดังนี้  

 
เคาโครงเรื่อง (Plot) เปนการลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในละครอยางมีเหตุผลและมี

จุดหมายปลายทาง เคาโครงเรื่องที่ดีจะตองมีความสมบูรณในตัวของมันเอง และมีความยาว
พอเหมาะ  ประกอบดวยตอนตน  กลาง  และจบเหตุการณทุกตอนมีความสัมพันธกันอยาง
สมเหตุสมผลตามกฎแหงกรรมคือ เร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในฉากหนึ่งจะตองเปนผลสืบเนื่องจากการ
กระทําในฉากที่นํากอนและในทํานองเดียวกัน ก็จะเปนสาเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฉากตอไป 
ซ่ึงในการวางเคาโครงเรื่องนั้นสามารถกําหนดบริบททางสังคมของตัวละครใหเปนไปตามแต
ผูสรางละครตองการไดสวน 
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ตัวละครและการวางนิสัยตัวละคร (Character and characterization) ซ่ึงหมายรวมถึง
พัฒนาการของนิสัยของตัวละครดวย เปนการชวยในการกําหนดบทบาทของตัวละครที่ทําหนาที่
สะทอนถึงการอยูรวมกันในสังคมออกมาตามลักษณะเดนทางการประพฤติปฎิบัติ ตอสังคมที่ตน
อาศัยอยู โดยแนวคิดองคประกอบของโทรทัศน สามารถจําแนก 

 
ตัวละครคือ ผูกระทําและผูไดรับผลการกระทําในบทละครแบงเปน 2 ประเภทคือ  
1. ตัวละครที่มีลักษณะเปนแบบตายตัว (Typed Character) หมายถึงตัวละครที่สามารถ

มองเห็นไดแตเพียงดานเดียว และมักมีลักษณะนิสัยตามแบบฉบับที่นิยมใชกันในบทละครทั่วไป 
เชน “พระเอก”(ลี ยอง เจ) “นางเอก”(ฮัน จี อุน) “ตัวอิจฉา”(คัง เฮ วอน และ ยู มิง ฮอง) เปนตน 

2. ตัวละครที่เห็นไดรอบดาน (Well-rounded Character) หมายถึงตัวละครประเภทที่มี
ความลึกซึ้งและเขาใจยากกวาตัวละครประเภทแรก มักมีลักษณะคลายชีวิตของคนจริงๆ ซ่ึงอาจ
มองเห็นไดโดยรอบดาน มีทั้งสวนดีสวนเสียและตองศึกษาอยางละเอียดจึงจะสามารเขาใจได 
(เพื่อนนางเอก,พอ, แมและยาพระเอก) 

 
สวนการวางลักษณะนิสัยตัวละครคือ การที่ผูเขียนไดกําหนดใหตัวละครมีลักษณะนิสัย

ตามความเหมาะสมของเรื่องราวที่เสนอและสอดคลองกับชีวิตจริงของผูชม  สวนพัฒนาการของ
นิสัยตัวละครนั้นหมายถึง การที่นิสัยใจคอหรือทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ในชีวิตของละครมี
พัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากประสบการณหรือเหตุการณที่มากระทบวิถีชีวิตของคน 
และสามารถสงผลกระทบไปสูบริบทของสังคมสวนรวม 

 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดนําแนวคิดทฤษฎีทางสัญญะมาใชเปนกรอบในการวิเคราะห

บริบทตางๆที่ปรากฎในละครซีรีสเกาหลีเพื่อใหเกิดความเขาใจใหส่ิงที่ผูสรางละครพยายาม
นําเสนอในรูปแบบที่แตกตางกันออกไปซึ่ง สามารถสรุปความหมายของ “สัญญะ” ตามความหมาย
ทาง “ทฤษฎีสัญญะวิทยา” ไดวา  สัญญะ (Sign)   หมายถึง  ส่ิงที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหมีความหมาย 
(Meaning)  แทนของจริง/ตัวจริง  (Object)   ในตัวบท (Text)  และในบริบท (Context)  หนึ่ง ๆ  

 
ในดานของการวิเคราะห  จะนําสัญญะวิทยามาวิเคราะหในสวนที่เกี่ยวของกับบริบท

ทางสังคมที่ปรากฎในละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ Full House ที่ทําหนาที่เปน “สัญญะ” 
ที่ถายทอดผานตัวละครหลักในเรื่องไดแก ตัวอักษร  ภาพถาย  ภาพวาด  อากัปกิริยา  อาหาร  
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รางกาย  วัตถุตาง ๆ อาการเจ็บปวย ฯลฯ  โดยมุงประเด็นไปที่การนําไปใชในลักษณะของ  
ปฏิบัติการทางสังคม (Social Practice)  เนื่องจากไมมีใครสามารถสื่อสารกับตัวเองไดอยูตลอดชีวิต 

 
ดังนั้นการใชสัญญะจึงเปนเรื่องของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธกันทางสังคม  

(Exchange Relationship) เชนเดียวกับกระบวนการสื่อสารเกือบทุกรูปแบบ ยกเวนการสื่อสาร
ภายในตัวบุคคล (Intrapersonal  Communication) โดยเฉพาะการสื่อสารมวลชน  ที่มีลักษณะเชิง
สังคมอยูเสมอ โดยลักษณะทางสัญญะมีดังตอไปนี้ 
 
ลักษณะสําคัญของสัญญะมี 3 ประการคือ 

1. จะตองมีลักษณะทางกายภาพ 
2. จะตองมีความหมายถึงบางสิ่งบางอยางนอกเหนือจากตัวของมันเอง 
3. สัญญะนี้  จะตองถูกนํามาใชและรับรูโดยผูที่เกี่ยวของวาเปนสัญญะ  

นอกจากนี้การการวิเคราะหบริบททางสังคมยังตองอาศัยหลักการวิเคราะหทางสัญญะวิทยามาชวย
ในการทําความเขาใจสิ่งตางๆที่ปรากฎในละคร โดยมีหลักการวิเคราะหดังตอไปนี้ 
 
วิธีการวิเคราะหสัญญะ 
 
 De Saussure  (เกศยุคนธ  โพธมาศ, 2545 : 9)  ไดแยกประเภทและระดับความหมายที่
บรรจุอยูในสัญญะออกเปน 2 ประเภทคือ 
 

1.  การตีความตามความหมายตรง (Denotation)โดยการตีความหมายตรงในที่นี้คือการ
นําเสนอของตัวละครในลักษณะการพูด การกิน การแสดงออกในดานตางๆที่สามารถเขาใจไดโดย
ที่ไมตองหาสิ่งอ่ืนใดมาประกอบเพื่อทําความเขาใจเพิ่มเติมอีก 

2.  การตีความหมายโดยนัยแฝง (Connotation) การตีความหมายโดยนัยแฝง นั่นก็
หมายความวาสิ่งที่ตัวละครหลักในเรื่องสะทอนออกมาในลักษณะสีหนาทาทาง หรือสงผานสิ่ง
ตางๆแทนการแสดงออกโดยตรงซึ่งกอใหเกิดความซับซอนและยากในการที่จะทําความเขาใจ
อยางเชน การแสดงสีหนาทาทางของนางเอกในเรื่อง  
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5.2.2 บริบททางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครซีร่ีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ ( Full House)  
 

จากนิยามศัพท “บริบททางวัฒนธรรม” ที่ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตความหมายสําหรับ
การศึกษาโดยใหความหมาย คือ ส่ิงที่ปรากฎในละครซีร่ีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ ( Full 
House) ในรูปแบบของสิ่งกอสราง ไดแก บาน Full House อาหาร เครื่องอุปโภค ความคิดความเชื่อ 
ประเพณี วัฒนธรรม ที่ตัวละครสะทอนออกมา ในรูปแบบของคานิยม รสนิยม ที่ใชและเกิดขึ้นใน
แตละวันของตัวละครในเรื่องสะดุดรักที่พักใจ ( Full House)  

 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมบริโภคนิยม ที่วา ปจจัยครองชีพที่จําเปนตอ

ชีวิต (need) การกลายเปนสังคมบริโภค (consumer society)ซ่ึง เปนปรากฏการณทางวัฒนธรรมที่
สําคัญ มีความเกี่ยวโยงกับตัวละครในเรื่อง ในสวนของการดําเนินชีวิตในการจับจายใชสอย ซ่ึงใน
ละครพบวาสวนใหญตัวละครจะสะทอนออกมาในดานการใชสินคาที่มีราคาสูงรวมถึงการใชสินคา
ฟุมเฟอย อันไดแกโทรศัพทมือถือ การใชเสื้อผาแบรนดเนม (Amani) รวมถึงการรับประทานอาหาร
ที่มีราคาแพง นอกจากนี้ ลัทธิบริโภคนิยมยังเปนวัฒนธรรมที่ทําใหเกิดการกอรูปของความสัมพันธ
ทางวัฒนธรรมและสังคมแบบใหม ดังที่ตัวละครในเรื่อง คือ พระเอก พระรอง นางรอง เปนตัวแทน
ของการถายทอดในครั้งนี้ ซ่ึงทําใหเราสามรถมองเห็นภาพของความเปนสมัยใหม ความเปนสากล 
จากการอุปโภคและบริโภคของตัวละครไดอยางชัดเจน ซ่ึงแตกตางไปจากสังคมดั้งเดิม 

 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบอีกวาจากการศึกษาบริบททางวัฒนธรรม ที่ปรากฎในละครซีรีส

เกาหลีเรื่อง สะดุดรักที่พักใจ Full House ตัวละครหลักไดสะทอนการใชชีวิตในดานที่มีความ
เกี่ยวของกับการใชสินคาทางวัฒนธรรมที่เปนวัตถุในเรื่องพบวาตัวละครหลักสะทอนออกมาใน
ลักษณะของเครื่องประดับ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีทางสัญญะในสวนที่ คุณลักษณะอีก
ประการหนึ่งของความเชื่อดั้งเดิมที่  Barthes  ย้ําคือ  พลวัต  (Dynamism)  มันเปลี่ยนแปลงและ
บางครั้งการเปลี่ยนแปลงก็เปนไปอยางรวดเร็วเพื่อสนองความตองการและคานิยมที่เปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรม  การตีความหมายโดยนัยแฝง  และความเชื่อดั้งเดิม  เปนชองทางสําคัญที่สัญญะได
แสดงความหมายในขั้นที่ 2 ซ่ึงเปนขั้นที่มีปฏิสัมพันธระหวางสัญญะกับผูใชสัญญะหรือวัฒนธรรม
อยางมาก 
  
 ประการที่สอง  คือ  สัญลักษณ ในป 1977  Barthes ไดกลาวถึง  Symbolic  วาวัตถุจะ
กลายเปนสัญลักษณเมื่อมันแสดงถึงประเพณีนิยมใหความหมายแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เชน   รถ Rolls 
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Royce  เปนดัชนี (Index)  ของความร่ํารวย  แตเปนสัญลักษณ (Symbol)  ของสถานภาพทางสังคม
ของเจาของรถ  ทองเปนดัชนีของความร่ํารวย  แตเปนสัญลักษณของอํานาจ  เชน  รถ  Rolls Royce  
เปนสัญลักษณของความมั่งคั่ง  และในบทละครที่ชายคนหนึ่งถูกบังคับใหขายรถ   Rolls Royce 
ของเขา  ก็เปนสัญลักษณของความลมเหลวในธุรกิจและสูญเสีย  หรือในบทละครเรื่อง  Indiana 
Jones “ทอง”  ไดถูกใชเปนสัญลักษณของความร่ํารวย  อํานาจ  และสถานภาพ 
 
 ซ่ึงมีความเกี่ยวของในการนํามาวิเคราะหละครซีรีสในตอนที่นางเอกและพระเอกสวม
แหวนใหแกกันในพิธีการแตงาน ซ่ึงถาการใหความหมายโดยตรงของแหวนก็คือ เครื่องประดับ
อยางหนึ่งที่บุคคลทั่วไปรูจักและใหความนิยมชมชอบ แตในอีกมุมมองหนึ่งของการมอบแหวนนั้น
แหวนอาจจะมีความหมายมากกวาการเปนเครื่องประดับ กลาวคือแหวนเปนตัวแทนของความรัก
ความซื่อสัตยที่คูรักมอบใหแกกันเพื่อเปนตัวแทนเวลาที่อยูหางไกลกัน 

 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบอีกวาลักษณะของสังคมเกาหลีถึงแมวาจะมีความคลายคลึงกับ

วัฒนธรรมไทยก็ตาม แตปญหาที่เกิดในระหวางการทําการวิจัยก็สามารถเปนอุปสรรคในการทํางาน
ไดเหมือนกันถาไมไดทําความเขาใจกับวัฒนธรรมเกาหลีอยางลึกซึ้งฉะนั้นผูวิจัยจึงจําเปนที่จะตอง
นําแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวัฒนธรรมเกาหลี เขามาเปนสวนที่ชวยลดชองวางในการทําความ
เขาใจในสวนตางๆของละครที่นําเสนอ ในบางแงมุมที่ยากเกินความเขาใจ  
 
5.3 การรับวัฒนธรรมเกาหลีผานละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ (Full House) 

  
การรับวัฒนธรรมเกาหลีผานละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักที่พักใจ (Full House) ผูชม

สวนใหญใหขอคิดเห็นวา ตัวของผูชมสามารถแยกแยะสวนประกอบตางๆของละครไดเปนอยางดี
และยังสามารถทําความเขาใจกับวัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกมากับละครอยางไมมีอุปสรรคใน
ดานของความแตกตางทางวัฒนธรรม นอกจากนี้การชมละครยังนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดาน
อาหาร ซ่ึงจากเดิมทานอาหารไทยแตพอเปดรับวัฒนธรรมเกาหลีมากขึ้นและจํานวนบอยครั้งทําให
พฤติกรรมในการกินเปลี่ยนไป ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture) ใน
สวนของการเปลี่ยนตัวเองตามกระแสของสังคม ดังนี้ 
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วัฒนธรรมสมัยนิยม 
 

1. เปนสิ่งที่ช่ืนชอบหรือยอมรับโดยผูคนจํานวนมาก 
2. เปนสิ่งที่ถูกมองวาต่ําชั้นและไรคุณคาหรือรสนิยมทางศิลปะ 
3. เปนสิ่งที่ออกแบบมาหรือสรางขึ้นเพื่อใหคนจํานวนมากชื่นชอบ เพื่อประโยชนทาง

การคาและบริโภคนิยม 
4. เปนสิ่งที่สรางขึ้นโดยผูคนเพื่อพวกเขาเอง 

 
การใหคํานิยามที่ครอบคลุมชัดเจนจะเปนการสรางความเขาใจในวัฒนธรรมสมัยนิยม

มากขึ้น ดังที่ John Storey ไดจัดหมวดหมูความหมายของวัฒนธรรมสมัยนิยมเปนกลุมๆ ไดแก  
หมายถึง วัฒนธรรมอะไรก็ตามที่เปนที่ยอมรับและชื่นชอบของคนจํานวนมาก นิยามนี้ครอบคลุม
เนื้อหาวัฒนธรรมโดยทั่วไป แตไมสามารถระบุลักษณะเฉพาะเจาะจงของวัฒนธรรมแตละอยางได 
ซ่ึงมักจะมีรายละเอียดและแตกตางหลากหลายกันในหลายดาน เชน พัฒนาการทางประวัติศาสตร 
บริบททางเศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งความหมายตอวิถีชีวิตของผูเปนเจาของหรือมีสวนรวมใน
วัฒนธรรมนั้น 
 
นิยามของวัฒนธรรมประชานิยม  (Popular  Culture) 
 

เมื่อกลาวถึงความหมายของคําวา  “วัฒนธรรมประชานิยม”  (popular  culture)  คน
ทั่วไปมักจะนึกถึง  รูปแบบการดําเนินชีวิตที่คนสวนใหญนิยมความคลั่งไคล ในที่นี้หมายถึงตัว
ละครหลักที่เปนตัวสะทอนความเปนเกาหลีออกมาในรูปแบบสินคาทางวัฒนธรรมคือละครซีรีส
เกาหลีเร่ืองสะดุดรักที่พักใจ 

 
ดังที่สจวต  ฮอลล  (Stuart Hall)  เสนอวา  ส่ิงที่ควรสนใจในการศึกษาวัฒนธรรมก็คือ  

ความสัมพันธทางวัฒนธรรม  (the  state  of  play  in  cultural  relation)  และการศึกษาวัฒนธรรม
ตางๆ  “ไมควรที่จะใหความสําคัญกับวัฒนธรรมในฐานะที่เปนวิถีชีวิต  (way  of  life)  หากแตควร
ใหความสําคัญอยางยิ่งกับวัฒนธรรมในฐานะวิถีการตอสู  (way  of  struggle)  ของวัฒนธรรมนั้นๆ” 

 
กระบวนการที่มวลชนบริโภคผลผลิตทางวัฒนธรรมตางๆ  จะเกิดขึ้นในวัฒนธรรม

อุตสาหกรรมที่เรงเราใหผูบริโภคไดจับจายใชสอยอยางเมามันแบบที่เรียกวา  “เปนการเสพติดทาง
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วัฒนธรรม  (cultural  dopes)  แตฮอลลก็ไมเห็นดวยนักที่จะนําความหมายของประชานิยม  
(popular)  ไปเชื่อมโยงความหมายของมวลชน  (mass)  และความหมายของการจับจายใชสอยกับ
การบริโภคท่ีมวลชนนั้นๆ  ไดกระทําอยางเต็มที่  อันเปนการนิยมผานบริบทของตลาดหรือธุรกิจ  
โดยเขาเห็นวา  ความหมายดังกลาวมีลักษณะที่คับแคบและไมอาจเชื่อมโยงกับปรากฏการณทาง
สังคมไดจริง  เพราะภายใตแนวคิดเชนนี้  สถานะของผูบริโภคจะถูกมองเปนเพียงผูถูกกระทํา  
(passive)  หรือผูตอบสนองตอการบริโภคที่ปลอยตลาดเขามากระทํา  เรงเรา  สรางความปราถนาใน
การบริโภคแตฝายเดียว  จนดูราวกับวา  กระแสวัฒนธรรมประชานิยมจะมีแกนความจริงแทและ
เปนอิสระในตัวเอง”  (authentic  and  autonomous)  ที่จับตองได  ทั้งที่ความจริงแลวภายใต
ความสัมพันธทสางสังคมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วนี้  เราแทบจะไมสามารถชี้ชัดหรือมองหา
ความจริงแทใดๆ ไดเลย 

 
ฮอลลจึงเสนอใหมองบริบทของวัฒนธรรมประชานิยมขามพนไปจากกรอบคิดเชิง

ธุรกิจและการบริโภคฝายเดียว  เพราะไมมีความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมใดๆ  ที่อยูนอก
บริบทของอํานาจ  (culture  power)  และการครอบงํา  (domination)  โดยความสัมพันธระหวา
วัฒนธรรมตางๆ  ลวนประกอบไปดวยการตอสูตอรองที่ไมเทาเทียม 

 
การรับวัฒนธรรมเกาหลีผานละครซีรีสเกาหลีในสวนของการซึมซับวัฒนธรรมนั้น

ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา นอกจากความบันเทิงแลวผูสรางละครซีรีสยังคงตองการที่จะเผยแพรในสวนที่
เปนวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศเกาหลีไปยังผูรับในที่นี้ก็คือผูชมละครในประเทศไทย   

 
ในสวนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการสื่อสารยังมีองคประกอบอีกตัวหนึ่งซ่ึงซับซอน

และมีผลตอภาควัฒนธรรมและการสื่อสารในระบบโลกเปนพิเศษ  สินคาทางวัฒนธรรมและ
ขาวสาร  โดยสวนใหญถูกผลิตขึ้นภายใตกฏเกณฑเดียวกับการผลิตสินคาและบริการอื่นๆ  แตก็มิใช
จะเปนเชนนี้เสียทั้งหมด  ตามที่เราตางก็ทราบกันดีอยูแลววา  สินคาทางวัฒนธรรมและขาวสารนั้น
มีความหมายมากกวา  การเปนสินคาหรือเครื่องอุปโภคบริโภค  เนื่องจากมันเปนเครื่องหมายทาง
อุดมการณของระบบทุนนิยมโลกมันเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเปนเยี่ยมในการสงเสริมและ
พัฒนาในการสนับสนุนคานิยม  และศิลปวัฒนธรรม  ของระบบที่ดํารงอยู 

 
ผูชมไดแสดงความคิดเห็นหลังการรับชมละครซีรีสเกาหลีวาไดซึมซับและรับเอา

วัฒนธรรมในสวนตางๆที่ละครนําเสนอโดยอยูในลักษณะยินยอมพรอมใจ ทําใหผูวิจัยมองวาเปน
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การครอบงําทางวัฒนธรรมโดยผานละคร โดยใชละครเปนสื่อกลางในการครอบงํานอกจากนี้ยังใช
ตัวละครการวางตําแหนงตัวละคร ใหมีความเหมาะสม เพื่อใหเกิดการสมจริงเมื่อผูชมเปดรับจึงเกิด
การคลอยตาม จนบางทีอาจจะทําใหหลงลืมวัฒนธรรมที่เปนของตนเองที่เปนมาตั้งแตในสมัย
ดั้งเดิม  
 
5.3 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 

5.3.1  การนําเสนอละครซีรีสเกาหลีในเรื่องของการอยูกอนแตงของวัยรุน เมื่อไดรับ
การตอบรับอยางดีจากสังคมเมื่อเกิดการยอมรับอาจสงผลทําใหเกิดความคิดใหมๆกลายเปนคานิยม
คือตองอาศัยอยูดวยกันกอนแตงงานถึงจะดูเปคนสมัยใหมการเปดรับละครซีรีสเกาหลีโดยขาดการ
คิดและไตรตรองอาจสงผลในดานการซึมซับและกอใหเกิดผลกระทบตอวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย     

5.3.2  การนําเขามาเผยแพรของละครซีรีสเกาหลียังไมมีองคกรกลางที่ทําหนาที่
ตรวจสอบเนื้อหาในอนาคตหากละครซีรีสเกาหลีไดปรับเปลี่ยนรูปแบบไปในทางที่รุนแรงและมี
ความกาวราวอาจสงผลถึงเยาวชนที่เปดรับในการลอกเลียนแบบพฤติกรรมตัวละครที่ตนชื่นชอบ
อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมมวลรวม 
 
5.4  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป 
 

5.4.1  ในการทําการศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษากับขนาดของกลุมตัวอยาง
หลากหลายอาชีพ และมีจํานวนที่มากกวานี้เพื่อใหไดขอสรุปที่นาเชื่อถือและสมบูรณแบบมาก
ยิ่งขึ้น 

5.4.2   ในการวิจัยครั้งตอไปควรจะทําการวิจัยในสวนอื่นๆของละครซีรีสเกาหลีและ
เพื่อใหเกิดการครอบคลุมควรที่จะศึกษาละครซีรีสเกาหลีในเรื่องอื่นๆดวยเนื่องจากมีละครซีรีส
เกาหลีเปนจํานวนมากที่เขามาเผยแพรในประเทศไทยและมีเนื้อหาที่นาสนใจที่แตกตางกัน 

5.4.3     ในการทําวิจัยคร้ังตอไป ควรใหเวลาในสวนของผูชมใหมากกวานี้เนื่องจาก
การศึกษาบริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีในครั้งนี้มีขอจํากัดของเวลาจึงทําใหได
ขอมูลที่ไมละเอียดถ่ีถวน  
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ภาคผนวก  ก  รายชือ่การสมัภาษณกลุมผูชมในละครซีรีส
เกาหลีเรือ่ง สะดุดรกัท่ีพักใจ Full House 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
DPU



 128 

กลุมตัวอยางปน หญิงจํานวน 5 คน ชายจํานวน 5 คน 
 
นางสาวมณฑริา        มุงหมาย     อายุ  20 ป   คณะพยาบาลศาสตร      มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
นางสาวปรางคทอง   องศศรี       อายุ 21 ป    คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
นางสาววรวรรณ      เทพจนัทร   อายุ 21 ป    คณะนเิทศศาสตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
นางสาวณฐัธิดา       ส่ือใหม        อายุ 21 ป    คณะนเิทศศาสตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
นางสาวมนัสชา     ศิลปกิจโกศล อายุ 21 ป    คณะเภสัชกรรม  มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
นาย เอกชยั            บัวชุม           อายุ 21 ป      คณะศิลปศาสตรอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
นาย กาญจน          ธุระพันธ      อายุ 21 ป       คณะพยายาลศาสตร    มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
นาย สุรสิทธ           สิทธิ์หลอ    อายุ 21 ป       คณะพยายาลศาสตร         มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
นายเจษฎา               ปูดี             อายุ 22 ป        คณะทันตแพทย               มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
นายบุญฤทธิ์            เมืองฮาม   อายุ 20 ป         คณะนิติศสตร                มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ภาคผนวก  ข  ภาพประกอบตัวละครในละครซีรีสเกาหลีเรื่อง 

สะดุดรักท่ีพักใจ Full House 
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ภาพพระเอกในละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ Full House 
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ภาพนางเอกในละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ Full House 
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ภาพพระรองและนางรองในละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ Full House 
 

                           
 
 

                         
 
 

                       
 
 
 

 

DPU
DPU



 133 

ภาพตัวละครหลักอ่ืนๆ ในละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ Full House 
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ภาคผนวก ค  ภาพประกอบอืน่ๆ  ในละครซีรีสเกาหลีเรือ่ง สะดุดรักท่ีพัก
ใจ Full House 
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ภาพประกอบอื่นๆ  ในละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพกัใจ Full House 
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ภาพประกอบอื่นๆ  ในละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพกัใจ Full House 
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ภาพประกอบอื่นๆ   ในละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ Full House 
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ภาพประกอบอื่นๆ  ในละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพกัใจ Full House 
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ภาพประกอบอื่นๆ  ในละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพกัใจ Full House 
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ภาพประกอบอื่นๆ ในละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพกัใจ Full House 
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ภาพประกอบอื่นๆ ในละครซีรีสเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพกัใจ Full House 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ – นามสกุล   นางสาวนันทิดา  ดอกแกว 
วันเดือนปเกิด   3  มกราคม  2524 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี  นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาประชาสัมพันธ  จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ปการศึกษา  2546 
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