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บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัเร่ือง “รูปแบบการส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะส่ือสังคมออนไลน์ของงานเขียน
แฟนฟิคชัน่วายศิลปินเกาหลีในสังคมไทย” เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยมี
วตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษารูปแบบการส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะ(Public Sphere) ส่ือสังคมออนไลน์
ผา่นงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทย และศึกษาบทบาทของ
แฟนฟิคชั่น วาย ในฐานะพื้นท่ีสาธารณะของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทย ผูว้ิจยัใช้
วิธีการเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
Participant Observation)  ร่วมกบัการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary Source) 
 ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีท่ีเป็นผูเ้ขียนแฟนฟิคชัน่ วายเลือกแบ่งปัน
ผลงานโดยการลงงานเน้ือหางานเขียนแฟนฟิคชัน่วายในพื้นท่ีเวบ็ไซตเ์ด็กดีดอทคอม จากนั้นผูเ้ขียน
จะใชส่ื้อทวิตเตอร์และส่ือเฟซบุ๊กเพื่อแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัการอปัเดตผลงานให้กบักลุ่มแฟนคลบัท่ี
เป็นผูอ่้านไดท้ราบ เม่ือกลุ่มแฟนคลบัซ่ึงเป็นผูอ่้านไดรั้บขอ้มูลจากทวติเตอร์ หรือเฟซบุ๊กแลว้ กลุ่ม
ผูอ่้านก็จะกลบัเขา้สู่การใชพ้ื้นท่ีในเวบ็ไซตเ์ด็กดีดอทคอมอีกคร้ัง โดยรูปแบบการส่ือสารท าให้เห็น
ถึงการส่ือสารในแนวระนาบหรือแนวนอน คือเป็นการส่ือสารท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน ส าหรับ
บทบาทของแฟนฟิคชัน่วาย ในฐานะพื้นท่ีสาธารณะของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทย  
แฟนฟิคชั่นวายมีบทบาทเป็นพื้นท่ีรวบรวมคนท่ีช่ืนชอบอะไรเหมือนๆกัน เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้าง
เครือข่ายระหวา่งแฟนคลบั สร้างความผกูพนัระหวา่งแฟนคลบัดว้ยกนัท าให้เกิดการท ากิจกรรมบน
พื้นท่ีทางกายภาพจริงๆร่วมกนัอย่างการจดักิจกรรมตลาดฟิค จนรวมไปถึงกิจกรรมอ่ืนๆ และอีก
หน่ึงบทบาทส าคญั คือ แฟนฟิคชั่น วายมีผลต่อความรู้สึกทางอารมณ์ของแฟนคลบั ท าให้รู้สึก
ใกลชิ้ดกบัศิลปินไดม้ากยิง่ข้ึน ก่อเกิดความรักความผกูพนัต่อตวัศิลปินเกาหลีท่ีช่ืนชอบอยูม่ากยิ่งข้ึน 
อีกทั้งยงัมีผลต่อการก าหนดภาพลกัษณ์ของศิลปินเกาหลีในปัจจุบนัอีกดว้ย 
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ABSTRACT 
 

 This qualitative study was aimed to gain a better understanding of communication form 
in public sphere on social media which appeared in Fan Fiction Y of Korean Boyband in Thailand 
and to explore the roles of Fan Fiction Y in public sphere of Korean artists’ fan club in Thai Society. 
The data was collected by in-depth interview, non-participant observation as well as gather 
information from other relevant documentaries. 
 The findings showed that Korean artists’ fans who created Fan Fiction Y would post 
their new Fan Fiction on Dek-D.com before informing other fan readers their updates on Twitter 
and Facebook. When fan readers noticed the updates on Twitter or Facebook, they went to Dek-
D.com. This way of communication indicated lateral communication or horizontal communication, 
which was defined as the communication among people at the same level. As to the roles of Fan 
Fiction Y in public sphere of Korean artists’ fan club in Thai Society, it took a crucial role in 
gathering people with the same interest as well as creating the connection and relationship among 
the fan club resulting in practical activities such as Fic Market. Fan Fiction Y also affected fan 
club’s emotion which made the fan club felt closer to the artists and lead to more affection for the 
artists. The popularity of Fan Fiction Y could indicate the image of Korean artists as well.   
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออยา่งดียิ่ง
จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีท่านไดใ้ห้
ความเมตตาสละเวลาให้ค  าปรึกษาและค าแนะน าต่างๆอนัมีค่ายิ่ง ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งมากกบัการ
ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษศ์กัด์ิ ทิศาภาคย ์ซ่ึงกรุณาเป็น
ประธานกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ช่ืนสุมล บุนนาค ท่ีให้
ความกรุณาเป็นกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ และไดใ้ห้ค  าแนะน าต่างๆจนวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณยายนงค์ คุณตาอ๊อด ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจและแรงผลกัดนัท่ี
ส าคญั คุณป๊า คุณแม่นก คุณพ่อยศ คุณแม่เล็ก คุณพ่ออู๊ด ท่ีคอยให้การสนบัสนุนในดา้นการศึกษา 
และท าการกระตุ้น ให้ก าลังใจ ให้ค  าแนะน ากับผูว้ิจ ัยมาโดยตลอด ท าให้ผูว้ิจยัสามารถส าเร็จ
การศึกษาในคร้ังน้ีได ้
 ขอขอบพระคุณ ครูขิม ครูตอ้ม ส าหรับความรู้และค าแนะน าต่างๆตั้งแต่การเรียน การ
ท างาน จนกระทัง่การช่วยเหลือยามประสบปัญหาต่างๆในการด าเนินชีวิต นอกจากครอบครัวแลว้
ครูทั้งสองท่านคือบุคคลท่ีมีส่วนผลกัดนัท่ีท าใหผู้ว้จิยัมีวนัน้ี 
 ขอขอบคุณพี่กุ ้ง (แม่นมของเหล่านักศึกษาปริญญาโทนิเทศศาสตร์) และพี่ๆ น้องๆ 
เพื่อนๆชาวนิเทศศาสตร์ ปริญญาโท มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยทุ์กท่านท่ีคอยพบปะ ให้ก าลงัใจ ให้
ค  าปรึกษา ห่วงใยและให้ความรักความอบอุ่นกนัตลอดมา ขอบคุณพี่แนน และน้องๆครอบครัวตวั 
อ.ทั้ง 5 คนท่ีไม่ทอดทิ้งกนัในยามมีปัญหา ขอบคุณพี่ปู ท่ีเป็นทั้งพี่ ทั้งเพื่อนท่ีไม่เคยทอดทิ้งกนั เป็น
ท่ีปรึกษารับฟังใหค้  าแนะน าทุกๆอยา่ง  
 ขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเล่มน้ี ทั้งในทางตรงและทางออ้ม พี่สุก้ี    
พี่โอ๋ พี่เอ๋ พี่เดือน พี่แหม่ม ป้าพชัร รวมถึงขอขอบคุณผูเ้ขียนแฟนฟิคชัน่วายทุกท่านท่ีสละเวลาให้
ขอ้มูลในการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบนัการส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคงตอ้งยอมรับว่าคือการส่ือสารผ่าน
อินเตอร์เน็ต ยิ่งเป็นยุคท่ีอินเตอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในฐานะเคร่ืองมือ และช่องทางท่ีช่วย
สร้างใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในสังคมมากยิง่ข้ึนดว้ยการใชร้ะยะเวลาท่ีรวดเร็วในการติดต่อ อีกทั้งผูใ้ช้
ส่ือสามารถจะเลือกไดว้า่จะมีส่วนร่วมกบัใคร หรือกลุ่มใดบา้ง การเขา้ถึงส่ือชนิดน้ีก็ท  าไดง่้ายดาย
มากข้ึน โดยส่ือออนไลน์ถือเป็นส่ือท่ีสะดวกเพราะมีพื้นท่ีสาธารณะ (Public Sphere) ท่ีเปิดช่องทาง
ให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย ซ่ึงหากยอ้นไปดูในประวติัศาสตร์ในยุคสมยัศตวรรษท่ี 17-18 
การเกิดข้ึนของพื้นท่ีสาธารณะ (Public Sphere) ท่ีวา่นั้นคือพื้นท่ี หรือเวทีท่ีเกิดข้ึนเพื่อใชใ้นการต่อสู้
ทางการเมืองของชนชั้นกลางกบัระบอบศกัดินา โดยชนชั้นกลางในสมยันั้นจะมีการพบปะกนัและ
ใชพ้ื้นท่ีของร้านกาแฟ หรือโรงเหลา้ เป็นตน้ เพื่อพูดคุยถกเถียง โตแ้ยง้กนัในเร่ืองของกฎหมายหรือ
การปกครอง ซ่ึงถือเป็นช่องทางให้สมาชิกในสังคมไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นของตนในสมยันั้น โดยเช่ือวา่เป็นช่องทางหน่ึงในการลดความเหล่ือมล ้ าทางสังคมและนัน่
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง หรือการปฏิรูปทางสังคม โดยเจอร์เกน ฮาเบอร์มาส  (Jurgen Habermas) 
นักวิชาการชาวเยอรมนัผูเ้ป็นสมาชิกของส านักแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt School) ไดใ้ห้มุมมองต่อ
แนวคิดเร่ืองพื้นท่ีสาธารณะ (Public Sphere) ว่าภายหลังได้มีการเปล่ียนแปลงจากการใช้พื้นท่ี
สาธารณะเพื่อการต่อสู้ทางการเมืองมาสู่มิติทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงมิติทางสังคม และมิติทาง
ความหมายของพื้นท่ีสาธารณะก็ไดแ้ปรเปล่ียนตามไปดว้ย  

ส าหรับนิยามของ “พื้นท่ีสาธารณะ” ตามทศันะของ Habermas นั้นได้กล่าวว่า พื้นท่ี
สาธารณะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั”ความรู้สึกเป็นส่วนรวม” เป็นการปฏิบติัการทางสังคมท่ีฝังตวัอยู่
ในวฒันธรรมของแต่ละยคุสมยั (กอบชยั ศกัดาวงศศิ์วมิล,2552) 

การเปล่ียนแปลงมิติทางความหมายของพื้นท่ีสาธารณะจากในอดีตก็ยงัคงเปล่ียนไปตาม
ยุคสมยัและวิวฒันาการของเทคโนโลยี โดยเฉพาะในปัจจุบนัพื้นท่ีสาธารณะได้ขยายตวัและเปิด
กวา้งมากยิ่งข้ึน จากพื้นท่ีในมิติของสถานท่ีท่ีมีอยู่จริง(สภากาแฟ,โรงน ้ าชา ฯลฯ เป็นตน้) มีการ
เปล่ียนแปลงไปสู่พื้นท่ีในจิตนาการ หรือพื้นท่ีเสมือนจริง (ส่ือมวลชน,เวบ็ไซต ์ฯลฯ) และอยา่งท่ีได้
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กล่าวไปขา้งตน้ว่า พื้นท่ีสาธารณะ (Public Sphere) บนอินเตอร์เน็ต หรือส่ือออนไลน์เป็นพื้นท่ีท่ี
ผูใ้ช้ส่ือสามารถเขา้ถึงได้มากท่ีสุดในยุคน้ีโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น วยัเรียน เน่ืองจากพื้นท่ีสาธารณะ 
(Public Sphere) นอกจะใช้เป็นพื้นท่ีในการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารจากส่ือมวลชน ยงัมีการน ามาใช้
ทั้ งในด้านความบันเทิง (เกมส์ออนไลน์,ซีรีส์ ฯลฯ) และเป็นช่องทางอ านวยความสะดวกทาง
การศึกษา (สั่ง-ส่งการบา้น,ประชุมกลุ่ม,ปรึกษาหลงัเลิกเรียน ฯลฯ)  

เม่ือเขา้สู่ยคุท่ีส่ือออนไลน์มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ผูค้นสามารถเขา้ถึงส่ือไดง่้ายข้ึน ทั้งในแง่
ของการเป็นผูรั้บสาร รวมถึงการเป็นผูส่้งสาร หรือผูผ้ลิตสารดว้ย จนน ามาสู่การพฒันาบทบาทของ
ตวัเองของกลุ่มแฟนคลบักลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลี ท่ีเปล่ียนแปลงบทบาท
จากผูรั้บสาร มาเป็นผูส่้งสาร (ผูผ้ลิตสาร) คือ ไม่ใช่ท าหนา้ท่ีเป็นแต่เพียงผูรั้บสารดงัเช่นในอดีต แต่
มีการน าเสนอเร่ืองราวให้กบัผูอ่ื้นไดติ้ดตาม หรือโตต้อบ แสดงความคิดเห็นกนัไดอี้กดว้ย และเม่ือ
ผูรั้บสารสามารถท าหน้าท่ีในการเป็นผู ้ผลิตสารส่งออกไปแก่มวลชนได้ก็เป็นการเพิ่มความ
หลากหลาย และก่อให้เกิดส่ือท่ีมีความเฉพาะกลุ่มท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับกลุ่มแฟน
คลบัท่ีใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีน้ีมามีส่วนร่วมในการท าส่ือของตนเองข้ึนท่ีเรียกว่า การท าส่ือแบบ 

“Do-It-Yourself”  หรือ “D.I.Y.”  ซ่ึง “D.I.Y. MEDIA” เร่ิมก่อตวัข้ึนจากกลุ่มวฒันธรรมย่อยอย่าง
คนท่ีช่ืนชอบดนตรีแนวพงัก์ในช่วงยุค 70 ในขณะนั้นถือเป็นคนส่วนนอ้ยท่ีนิยมบริโภคดนตรีแนว
น้ี จึงท าให้เกิดการหาช่องทางเพื่อสร้างสรรค์ผลงานข้ึนมาเพื่อคนคอเดียวกนั  ซ่ึงในผลงานดี.ไอ.
วาย.มีเดียถูกท าออกมาในหลายรูปแบบ ทั้งนิตยสาร การตดัต่อเพลง ตดัต่อวิดิโอ หรือแมแ้ต่การ
เขียนการ์ตูนและนิยาย (Colin Lankshear and Michele Knobel, 2010) สามารถสรุปไดว้า่ ดี.ไอ.วาย.
มีเดียก็คือ ส่ือท่ีท าข้ึนเองออกแบบและสร้างสรรค์กนัเองโดยคน หรือกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ(กลุ่มแฟน) 
เป็นการท าส่ือโดยมีตน้ทุนในการผลิตท่ีไม่สูงมาก ใช้อุปกรณ์การผลิตท่ีหาได้ใกล้ตวั ผลิตและ
สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ และแรงบันใจของผูผ้ลิตส่ือนั่นเอง และหน่ึงในส่ือ D.I.Y. 
MEDIA ท่ีนิยมสร้างกนัมากท่ีสุดชนิดหน่ึงก็คือ แฟนฟิคชัน่ (Fan Fiction) และแฟนฟิคชัน่วาย (Fan 
Fiction Y)  

แฟนฟิคชัน่ ถือเป็นส่ือท่ีมีความเฉพาะกลุ่มอย่างชัดเจน โดยงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย
นั้ นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มแฟนคลับของศิลปินเกาหลีโดยเฉพาะศิลปินกลุ่ม 
(Boyband) ซ่ึงศิลปินเกาหลีเป็นกลุ่มศิลปินชายท่ีมีบุคลิกลกัษณะ ผิวพรรณ มีความละมา้ยคลา้ยกบั
ความเป็นผูห้ญิงมาก ท าใหแ้ฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทยส่วนใหญ่ติดตามและใหค้วามสนใจ
กบังานเขียนชนิดน้ีเป็นอย่างมาก มีผูแ้บ่งปันเร่ืองราวงานเขียนชนิดน้ีลงในส่ือออนไลน์มากมาย
หลายเร่ือง โดยเฉพาะในเว็บไซต์เด็กดี http://www.dek-d.com/  ซ่ึงเป็น 1 ใน 5 เว็บไซต์ยอดนิยม
ของไทย โดยการจดัอนัดบัของบริษทั ศูนยว์จิยันวตักรรมอินเทอร์เน็ตไทย จ ากดั (ออนไลน์, 2560) 
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ในเวบ็ไซต์ไดมี้การจดัคอลมัน์ในการสืบคน้นิยายไวใ้นหน้าแรกของเวบ็ไซต์ ซ่ึงในประเภทของ
นิยายท่ีน ามาเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์เด็กดีนั้นมีนิยายท่ีเป็นงานประเภทแฟนฟิคชัน่วายท่ีไดรั้บความ
นิยมอยูเ่ป็นจ านวนหลายเร่ืองดว้ยกนั โดยสามารถใช้ค  าวา่ Yaoi หรือ Fic Y  ใส่ในช่องคน้หา เพื่อ
ค าการคน้หาไดท้นัที 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1  ภาพแสดงผลการคน้หานิยายโดยการใช ้#Yaoi ในเวบ็ไซตเ์ด็กดีดอทคอม 

 
ทีม่ำ:  http://www.dek-d.com [online] : เขา้ถึง 5 พ.ย.2559 

 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.2  ภาพแสดงตวัอยา่งแฟนฟิคชัน่วาย จากเวบ็ไซตเ์ด็กดีดอทคอม โดยมีตวัเลขแสดงจ านวน
ผูเ้ปิดเขา้มาชม ในรอบหน่ึงเดือนและยอดรวมทั้งหมด 

 
ทีม่ำ:  http://www.dek-d.com [online] : เขา้ถึง 5 พ.ย.2559 
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ภำพที่ 1.3  ภาพแสดงตวัอยา่งแฟนฟิคชัน่วาย จากเวบ็ไซตเ์ด็กดีดอทคอม โดยมีตวัเลขแสดงจ านวน
การแสดงความคิดเห็น และจ านวนการแชร์ไปยงัเครือข่ายออนไลน์อ่ืนๆ 

 
ทีม่ำ:  http://www.dek-d.com [online] : เขา้ถึง 5 พ.ย.2559 

 
จากขอ้มูลท่ีปรากฏบนภาพตวัอยา่งจากเวบ็ไซตเ์ด็กดีดอทคอมท าใหเ้ห็นจ านวนตวัเลขท่ี

แสดงยอดผูท่ี้เข้าไปอ่าน เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อเน้ือเร่ือง หรือตอบโต้ ส่ือสารกับผูเ้ขียน 
รวมถึงยอดจ านวนการแชร์งานเขียนเร่ืองนั้นๆไปยงัส่ือสังคมออนไลน์อ่ืนๆ สามารถแสดงให้เห็น
ถึงความนิยมในฐานะส่ือท่ีมีความเฉพาะกลุ่มไดอ้ยา่งชดัเจน  

จากจุดเร่ิมตน้ของการติดตามผลงานของศิลปินท่ีช่ืนชอบ จนน ามาสู่การสร้างเน้ือหา
ข้ึนมาดว้ยตวัเอง แต่งเติมเร่ืองราวดว้ยความรักและชอบตามความพึงพอใจ แบ่งปันผลงานในกลุ่ม
คนคอเดียวกนั น าพามาสู่การสร้างส่ือของตนเอง ส่ือท่ีมีความเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีสามารถ
สร้างพื้นท่ีของตวัเองข้ึนมาไดอ้ย่างชดัเจนส าหรับแฟนฟิคชัน่วายของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลี 
และเม่ือโลกของการส่ือสารวนัน้ีได้เปล่ียนแปลงไปดว้ยส่ือสังคมออนไลน์ เม่ืองานเขียนแฟนฟิ
คชั่นวาย เป็นอีกหน่ึงตวัอย่างของการสร้างส่ือท่ีมีอิสระมากข้ึน แสดงให้เห็นว่าการเขา้ถึงพื้นท่ี
สาธารณะถูกเปิดกวา้งและหลากหลายมากข้ึน และเม่ือพื้นท่ีสาธารณะท่ีเช่ือมต่อผูค้นสมยัน้ีสามารถ
ท าให้บทบาทของผูรั้บสารเปล่ียนไป การส่ือสารไดก้า้วเขา้สู่ยุคท่ีผูรั้บสารกลายเป็นผูผ้ลิตสาร และ
เป็นผูท่ี้ก าหนดเน้ือหาของสารไดด้ว้ยตวัเองเหมือนอย่างกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีกบังานเขียน
แฟนฟิคชัน่วาย  

ดว้ยงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ท่ีนบัไดว้า่เป็นส่ือ D.I.Y. MEDIA ท่ีไดรั้บความนิยมแบบ
เฉพาะกลุ่ม เป็นอีกหน่ึงส่ือท่ีแสดงถึงมิติของผูรั้บสารท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เป็นอ านาจใหม่ของ
ผูรั้บสาร และแสดงให้เห็นถึงมิติใหม่ของการส่ือสาร อีกทั้งในประเทศไทยยงัไม่เคยมีงานท่ีศึกษา
ในส่ือชนิดน้ีอย่างจริงจงั  งานศึกษาน้ีจึงจะศึกษาถึงรูปแบบของการส่ือสารโดยวิเคราะห์จากการ
น าเสนองานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y) ถึงรูปแบบท่ีใชใ้นการส่ือสารงานเขียน รวมไปถึง
ส่ือใหม่ หรือส่ือสังคมออนไลน์ในฐานะเป็นช่องทางการส่ือสารสาธารณะของงานเขียนแฟนฟิ
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คชัน่วาย (Fan Fiction Y) ของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทยนั้นวา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
โดยคาดหวงัว่าการศึกษาคร้ังน้ีจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจต่อบทบาทพื้นท่ีสาธารณะกบัอ านาจการ
ผลิตส่ือในมือของผูบ้ริโภค ในยคุส่ือบนแพลตฟอร์มท่ีมีความหลากหลายในปัจจุบนั 

 
1.2 ปัญหำน ำวจัิย 

รูปแบบการส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะ(Public Sphere) ส่ือสังคมออนไลน์ของงานเขียน
แฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y) ศิลปินเกาหลีในสังคมไทยมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

  
1.3 วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะ(Public Sphere) ส่ือสังคมออนไลน์ผ่านงาน
เขียนแฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y)  ของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทย 

2) เพื่อศึกษาบทบาทของแฟนฟิคชั่นวาย ในฐานะพื้นท่ีสาธารณะของกลุ่มแฟนคลับศิลปิน
เกาหลีในสังคมไทย 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1) สามารถอธิบายและเขา้ใจกระบวนการ การใชพ้ื้นท่ีสาธารณะ (Public Sphere) ใน  ส่ือสังคม
ออนไลน์ของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทยผา่นงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย    

2) เพื่อใหท้ราบถึงอิทธิพลของส่ือทางเลือกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการติดตาม หรือการใชง้านพื้นท่ี
ส่ือสาธารณะในส่ือสังคมออนไลน์ซ่ึงเป็นตวัสะทอ้นปรากฏการณ์ทางสังคม 

3) ผลการวจิยัจะช่วยสร้างความเขา้ใจในภูมิทศัน์ส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไป ท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรม 
ความคาดหวงั และบรรทดัฐานของผูใ้ชส่ื้อ 

4) เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้หรือประยกุตใ์ชช่้องทางการส่ือสารอยา่งส่ือสังคมออนไลน์ให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   

   
1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

การศึกษารูปแบบการส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะ (Public Sphere) ส่ือสังคมออนไลน์ 
ผา่นงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y) ศิลปินเกาหลีในสังคมไทย ผูว้จิยัาจะศึกษาเฉพาะงาน
เขียนแฟนฟิคชั่นวาย (Fan Fiction Y) ศิลปินเกาหลีท่ีได้รับความนิยมในสังคมไทย ทั้งส้ิน 4 วง
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ วงเอ็กโซ  (EXO) , วงซุปเปอร์ จูเนียร์ (Super Junior) , วง ก๊อตเซเว่น (GOT 7) และ 



6 

วงทงบงัชินกิ (TVXQ) ท่ีปรากฏบนพื้นท่ีส่ือสังคมออนไลน์ 3 แห่ง ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์เด็กดีดอทคอม 
(Dek-D.com) ,ทวติเตอร์ (Twitter) และ เพซบุก๊ (Facebook) 
 
1.6 นิยำมศัพท์ 

รูปแบบกำรส่ือสำร หมายถึง  พฤติกรรม หรือลกัษณะการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการ
น าเสนอผลงานแฟนฟิคชัน่วายของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีท่ีนิยมใช้ในการเผยผลงานแฟนฟิ
คชัน่วายของศิลปินท่ีชอบ เป็นลกัษณะการใชส่ื้อท่ีนิยมจนก่อใหเ้กิดเป็นรูปแบบของการส่ือสารงาน
เขียนแฟนฟิคชัน่วายเศิลปินกาหลีในสังคมไทย 

บทบำทงำนเขียนแฟนฟิคช่ันวำย หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนต่อกลุ่มแฟนคลบั
ศิลปินเกาหลีในสังคมไทย จนรวมไปถึงตวัศิลปินเกาหลี ผูผ้ลิตหรือตน้สังกดัโดยเฉพาะในดา้น
การตลาด อนัเป็นผลมาจากงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย  

พื้นที่สำธำรณะ (Public Sphere) หมายถึง พื้นท่ีบนเวบ็ไซต์เด็กดี (Dek-D.com) ,ทวิต
เตอร์ (Twitter) และ เพซบุ๊ก (Facebook) ท่ีกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีใช้ในการส่ือสารเผยแพร่
แฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y) โดยเป็นช่องทางในการรวมกลุ่มกนัของผูท่ี้สนใจ แฟนฟิคชัน่วาย 
ของศิลปินเกาหลีวงเอ็กโซ  (EXO) , วงซุปเปอร์ จูเนียร์ (Super Junior) , วง ก๊อตเซเว่น (GOT 7) 
และ วงทงบงัชินกิ (TVXQ) 

ส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง เว็บไซต์เด็กดี (Dek-D.com) ,ทวิตเตอร์ (Twitter) และ เพ
ซบุ๊ก (Facebook) และเวบ็บอร์ด หรือช่องทางต่างๆในส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลี
ใช้ในการส่ือสารเผยแพร่แฟนฟิคชั่นวาย (Fan Fiction Y) ของศิลปินเกาหลีวงเอ็กโซ  (EXO) , วง
ซุปเปอร์ จูเนียร์ (Super Junior) , วง ก๊อตเซเวน่ (GOT 7) และ วงทงบงัชินกิ (TVXQ) 

แฟนฟิคช่ัน (Fan Fiction) หมายถึง D.I.Y. Media ชนิดหน่ึงมีลกัษณะเป็นเร่ืองสั้น หรือ
นิยายท่ีสร้างข้ึนโดยกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลี โดยมีศิลปินเกาหลีท่ีเป็นท่ีผูเ้ขียนช่ืนชอบเป็นตวั
ละครหลกัในเร่ือง 

 1) แฟนฟิคช่ันวำย (Fan Fiction Y) หมายถึง เร่ืองสั้น หรือนิยายเป็นประเภทหน่ึง
ของแฟนฟิคชัน่ โดยมีเน้ือหามุ่งเน่นไปท่ีความสัมพนัธ์ของตวัละครชาย เป็นประเภทชายรักชาย มี
ศิลปินเกาหลีเป็นตวัละครหลกัในการเล่าเร่ือง 

 2) ไรท์เตอร์ (Writer) หมายถึง  แฟนคลับศิลปินเกาหลีท่ี เป็นผู ้เขียนแฟนฟิ
คชัน่วาย 

  3) รีดเดอร์ (Reader) หมายถึง แฟนคลบัศิลปินเกาหลีท่ีเป็นผูติ้ดตามอ่านผลงาน
แฟนฟิคชัน่วายท่ีเผยแพร่ทางส่ือออนไลน์ 
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กลุ่มแฟนคลับศิลปินเกำหลี หมายถึง แฟนคลบัของศิลปินเกาหลี วงเอ็กโซ  (EXO) , วง
ซุปเปอร์ จูเนียร์ (Super Junior) , วงก๊อตเซเวน่ (GOT7) และ วงทงบงัชินกิ (TVXQ) ในสังคมไทยท่ี
เป็นผูเ้ขียน รวมถึงผูติ้ดตามอ่านผลงานแฟนฟิคชัน่วายท่ีเผยแพร่ทางส่ือออนไลน์ช่องทางต่างๆ  



 
 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ือง “รูปแบบการส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะ(Public Sphere) ส่ือสังคมออนไลน์

ของงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y) ศิลปินเกาหลีในสังคมไทย” ผูว้ิจยัใชแ้นวคิด ทฤษฎี 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเร่ืองพื้ น ท่ีสาธารณะ (Public Sphere) และวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม 
(Participatory Culture) 

2.2 แนวคิดส่ือใหม่และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (New Media and Social Network) 
 2.2.1 เฟซบุก๊ (Facebook) 
 2.2.2 ทวติเตอร์ (Twitter) 
 2.2.3 บล็อก (Blog) 
2.3 แนวคิดวฒันธรรมยอ่ย (Subculture) 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัแฟน (Fans)  
2.5 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  

2.1 แนวคิดเร่ืองพืน้ทีส่าธารณะ (Public Sphere) 
พื้นท่ีสาธารณะ (Public Space) คือการประกอบรวมกนัของค า 2 ค  า คือ ค าว่า “พื้นท่ี” 

ซ่ึงหมายถึง อาณาบริเวณแห่งใดแห่งหน่ึง (area) และค าว่า “สาธารณะ” หมายถึง ส่วนรวม หรือ
ความเป็นส่วนรวม และ “พื้นท่ีสาธารณะ” เป็นค าท่ีมีนัยทางความหมาย 2 แบบด้วยกัน คือ 
ความหมายเชิงรูปธรรม และความหมายเชิงนามธรรม (กาญจนา แกว้เทพ,2553)  

เชิงรูปธรรม หมายถึงสถานท่ีปรากฏชัดเจน เช่น หมายถึง จัตุรัสกลางเมือง ลาน
ประชาชนสภากาแฟ ไฮปาร์ค พิพิธภณัฑ ์เป็นตน้ 

เชิงนามธรรม  หมายถึงสถานท่ี หรือพื้นท่ีเสมือนจริง เช่น พื้นท่ีในส่ือมวลชน พื้นท่ีใน
ส่ือออนไลน์ (Internet) หรือพื้นท่ีทางวฒันธรรม เป็นตน้ 

 



9 

พื้นท่ีสาธารณะ (Public Space) คือพื้นท่ีในโลกทางสังคมท่ีให้บุคคลได้มีโอกาสมา
พูดคุยพบปะ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในเร่ืองราวต่างๆ มีจุดเร่ิมต้นจากการต่อสู้ทาง
การเมืองในยุคสมยัศตวรรษท่ี 17เกิดจากความเหล่ือมล ้ าทางชนชั้นโดยผูค้นท่ีตอ้งการต่อสู้กบัรัฐ 
หรือระบบศกัดินา ตอ้งการหลุดจากการถูกควบคุมโดยรัฐ ซ่ึงยุโรปในช่วงเวลานั้นเป็นสังคมท่ีมีแต่
สถาบนักษตัริยแ์ละสถาบนัศาสนาเท่านั้นท่ีไดอ้ภิสิทธ์ิในการเขา้ถึงและครอบครองพื้นท่ีทางการ
เมือง ชนชั้นสูง ขุนนางและพระเท่านั้นท่ีจะมีอ านาจในการตดัสินใจในกิจการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สาธารณะ ในช่วงระหวา่งรอยต่อของศตวรรษท่ี 17-18 กลุ่มคนในสังคมอนัประกอบไปดว้ยชนชั้น
กลางและปัญญาชนจึงไดเ้ร่ิมสร้าง “พื้นท่ีสาธารณะ” ข้ึนโดยการนดัมาพบปะกนัตามโรงเหลา้ เพื่อ
อ่านหนังสือพิมพ์ร่วมกัน พูดคุยถกเถียงกันอย่างอิสระเสรี มีการโต้แยง้กันในเร่ืองกฎหมาย 
การเมือง การปกครองโดยทั้งหมดนั้นจะด าเนินไปบนหลกัของความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัซ่ึง
พื้นท่ีท่ีเลือกใชส่้วนใหญ่จะเป็นเขตท่ีปลอดจากอ านาจของกษตัริยแ์ละศาสนา ต่อมาพื้นท่ีดงักล่าวก็
ไดแ้ปรเปล่ียนพฒันามาสู่มิติทางดา้นเศรษฐกิจ จนมาถึงมิติทางสังคม และมิติทางความหมายของ
พื้นท่ีสาธารณะก็ไดแ้ปรเปล่ียนตามไปดว้ย 

เม่ือยุคสมยัเปล่ียนไปพื้นท่ีสาธารณะไดข้ยายตวัมาอยูใ่นส่ือต่างๆมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น
ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทศัน์ และส่ืออ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ ซ่ึงพื้นท่ีสาธารณะสามารถ
แบ่งออกตามยคุสมยัของส่ือมวลชน โดยแบ่งออกเป็น3 ยคุ คือ 

ยคุแรก ยคุส่ือส่ิงพิมพถื์อเป็นส่ือมวลชนในยคุเร่ิมแรกท่ีมีพื้นท่ีเอ้ือต่อการเป็นสาธารณะ 
หรือเป็นช่องทางท่ีน าพาขอ้มูลเขา้สู่ความเป็นส่วนรวม ซ่ึงหนงัสือพิมพใ์นยุคแรกๆจะเป็นเร่ืองของ
ข่าวการเมืองเป็นส่วนใหญ่ มีบทความเร่ืองราวเก่ียวกับการวิพากษ์วิจารณ์การเมือง หรือศิลปะ
วรรณคดี เป็นพื้นท่ีสาธารณะส าหรับการต่อสู้ของประชาชน จนกระทัง่ค  าวา่ธุรกิจเขา้มามีอ านาจต่อ
ส่ือส่ิงพิมพ ์ท าใหพ้ื้นท่ีสาธารณะถูกลดทอนลงในท่ีสุด 

ยุคท่ีสอง ยุคส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยส่ือวิทยุและโทรทศัน์เขา้มามีบทบาทมากข้ึนเพราะ
เป็นส่ือท่ีมีความรวดเร็วในการรายงานขอ้มูลข่าวสารท่ีมากกวา่ส่ือส่ิงพิมพ ์อีกทั้งส่ือโทรทศัน์นั้น
ผูรั้บสารยงัสามารถรับรู้ไดท้ั้งภาพและเสียง โดยเป็นส่ือท่ีสามารถเปิดพื้นท่ีสาธารณะไดโ้ดยการ
หยิบยกประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมมาพูดถึง  และเปิดโอกาสให้สาธารณชนไดแ้สดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นปัญหานั้นๆ และก็เช่นเดียวกนักบัส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีเม่ือมีค าว่าธุรกิจเขา้มาส่ือวิทยุ
โดยเฉพาะโทรทศัน์ก็เป็นส่ือท่ีเน้นเน้ือหา ข่าวสาร รูปแบบของรายการไปเป็นเพื่อความบนัเทิง
มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ 

ยุคท่ีสาม ยุคการส่ือสารออนไลน์ ถือเป็นยุคของการส่ือสารเสมือนจริงโดยอาศัย
คอมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เน็ตเขา้มาเป็นส่ือกลางในการส่ือสาร ดว้ยลกัษณะของส่ือชนิดน้ีท่ีเป็น
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เสมือนโลกจ าลองท่ีเปิดพื้นท่ีให้ผูเ้ขา้ใช้ส่ือสามารถท่ีจะเขา้ถึงส่ือได้อย่างอิสระมากกว่าส่ือชนิด
อ่ืนๆ มีเน้ือหา ขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลายและไม่มีเง่ือนไขในเร่ืองระยะเวลาในการเขา้ใช้ หรือ
รับชมส่ือ จึงท าให้ยุคน้ีจดัเป็นยุคท่ีผูรั้บสารมีอ านาจในการเลือกรับส่ือมากท่ีสุด ผูรั้บสารมีพื้นท่ีท่ี
สามารถเขา้ใชส่้งขอ้มูล แบ่งปันเร่ืองราว หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่างๆทางสังคมท่ีเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งง่ายดายมากข้ึน (กาญจนา แกว้เทพ,2553) 

เจอร์เกน ฮาเบอร์มาส (Jurgen Habermas) นักวิชาการชาวเยอรมนั ผูเ้ป็นสมาชิกของ 
ส านกัแฟรงคเ์ฟิร์ต (Frankfurt School)ท่ีสนใจการวิพากษว์ิจารณ์ระบบและโครงสร้างทางสังคมได้
ใหนิ้ยามเร่ืองพื้นท่ีสาธารณะ ตามทศันะของเขาวา่ แนวคิดเร่ืองพื้นท่ีสาธารณะนั้นเป็นเร่ืองท่ีวา่ดว้ย 
“ความรู้สึกเป็นส่วนรวม” (sense of public) เป็นการปฏิบติัการทางสังคมท่ีฝังตวัอยู่ในวฒันธรรม
ของแต่ละยคุสมยั  

มิติของสถานท่ี มิติผูก้ระท า ตลอดจนมิติกิจกรรมไดเ้ปล่ียนแปลงความหมายของพื้นท่ี
สาธารณะจากมิติทางดา้นการเมืองแปรเปล่ียนมาสู่มิติดา้นเศรษฐกิจ ดว้ยแนวคิดของพื้นท่ีสาธารณะ
แต่เดิมท่ีต้องการให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม เป็นพื้นท่ีในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิด
ขอ้สรุปท่ีมีความสอดคลอ้งกนั เพื่อให้เกิดการรวมตวักนัในการต่อรองอ านาจกบัชนชั้นสูง หรือชน
ชั้นปกครอง แต่เม่ือเขา้สู่ยุคระบบทุนนิยมการด ารงอยูข่องพื้นท่ีสาธารณะก็มีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลง
ไป การคา้และการแสวงหาผลก าไรเขา้มาแทนท่ีเป้าหมายเดิม การเขา้ถึงพื้นท่ีสาธารณะ และการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมบนพื้นท่ีสาธารณะของบุคคลมีรูปแบบและวิธีการท่ีเปล่ียนแปลงไป โดย        
ฮาเบอร์มาส มองว่าส่ือได้เขา้มามีบทบาทหน้าท่ีเป็นเวทีสาธารณะจอมปลอมและยกพื้นท่ีให้กบั
กลุ่มผูมี้อ  านาจทั้งอ านาจทางการเมืองและอ านาจทางเศรษฐกิจเป็นผูใ้ชพ้ื้นท่ีเพื่อผลประโยชน์ โดย
ประชาชนกลบัขาดโอกาสการมีส่วนร่วมและมีบทบาทเป็นเพียงผูช้มเท่านั้น ซ่ึงฮาเบอร์มาส เรียก
สังคมเช่นน้ีวา่ “สังคมแห่งคนดู”  

Livingstone S. (1994) กล่าวว่า ส่ือสมยัใหม่เป็นพื้นท่ีสาธารณะจ าลอง (Pseudo-public 
sphere) เพราะเป็นการแสดง (Show) ซ่ึงเปรียบเสมือนฉากหน่ึงในการแสดง ผูช้มจะไม่สนใจใน
เหตุผลหรือเน้ือหาท่ีแทจ้ริง แต่เป็นการชมหรือดูเพื่อความสนุกสนาน หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นการ 
“ดูเขาตีกนั” ท่ีส าคญัส่ือยงัแยกผูค้นเฉพาะเชิงกายภาพในสังคมออกจากกนัแทนท่ีจะรวมกันซ่ึง
แตกต่างจากพื้นท่ีสาธารณะสมยัก่อนท่ีรวมผูค้นเขา้ไวด้ว้ยกนั 

 Mark Poster (1995) กล่าวว่า นิยามของพื้นท่ีสาธารณะในอดีตไม่สามารถใช้ได้กับ
ชุมชนเสมือน (Virtual community) ท่ี เกิดข้ึนจาการส่ือสารผ่านอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากพื้น ท่ี
สาธารณะในอดีตเป็นสถานท่ีท่ีประชาชนสามารถแสดงออกไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั เป็นการพูดคุย
อยา่งเปิดเผยโดยมีการก าหนดสถานภาพของผูมี้ส่วนร่วมแต่ละคนอย่างชดัเจน และผูแ้สดงความ
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คิดเห็นจะโตแ้ยง้กนัอยา่งมีเหตุผลเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกนั แต่การส่ือสารผา่นระบบ
อินเตอร์เน็ตถึงแมว้า่ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตมีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็นไดเ้ท่าเทียมกนั แต่การโตแ้ยง้ต่างๆก็
มกัจะไม่ไดเ้ป็นไปดว้ยเหตุผล และผูแ้สดงความคิดเห็นนั้นไม่ไดมี้เป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกนั อีกทั้ง
ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตยงัสามารถเปล่ียนแปลงเอกลกัษณ์ (Identity) ของตนไดต้ามความตอ้งการ ท าใหไ้ม่
ตอ้งรับผดิชอบต่อจุดยนืของตนเหมือนกบัการส่ือสารแบบเผชิญหนา้อยา่งพื้นท่ีสาธารณะในอดีต 

ตรงกนัขา้มกบั Scannell และ Cardiff (1989) ท่ีมองวา่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งส่ือประเภทคอมพิวเตอร์เป็นส่ือท่ีมีธรรมชาติท่ีเหมาะสมอย่างมากส าหรับการโตเ้ถียงอภิปราย 
แม้ว่าจะเป็นการส่ือสารผ่านตัวส่ือกลาง (mediated communication) ไม่ใช่การส่ือสารแบบ
เผชิญหน้า (face-to-face communication) ตามเง่ือนไขของการส่ือสารบนพื้นท่ีสาธารณะของฮา
เบอร์มาส 

การส่ือสารผ่านส่ือกลางคอมพิวเตอร์นั้น เป็นการส่ือสารแบบสองทาง ท่ีผูใ้ช้จะตอ้งมี
ส่วนร่วมอย่างตั้ งใจกว่าส่ืออ่ืนๆ ยกตวัอย่างเช่น ผูช้มส่ือโทรทศัน์อาจจะนอนหลับในขณะเปิด
โทรทัศน์ หรือฟังส่ือวิทยุในขณะท่ีท าส่ิงอ่ืนควบคู่ไปด้วยจนท าให้ไม่มีสมาธิกับเร่ืองท่ีก าลัง
น าเสนอทางวิทยุจนศูนยเ์สียการมีส่วนร่วมได ้แต่การส่ือสารผา่นส่ือคอมพิวเตอร์นั้นผูใ้ช้มกัจะอยู่
หน้าจอตลอดเวลาการใชง้าน อีกทั้งคุณสมบติัและคุณลกัษณะทางเทคนิคของระบบอินเตอร์เน็ตท่ี
สามารถเช่ือมต่อไปยงัขอ้มูลอ่ืนๆ หรือผูใ้ช้คนอ่ืนๆจึงท าให้ขอบเขตของการสร้างพื้นท่ีสาธารณะ
นั้นสามารถขยายไดอ้ยา่งกวา้งขวางโดยไร้ขอ้จ ากดัดา้นกายภาพ 

ปัจจยัหลายอยา่งท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบของพื้นท่ีสาธารณะ ทั้งมิติทางดา้น
การเมือง เทคโนโลยีท่ีไดรั้บการพฒันา ตลอดจนวิถีในการด าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบนั ดงันั้น
หากจะมองวา่พื้นท่ีสาธารณะในปัจจุบนัแทจ้ริงแลว้เป็นพื้นท่ีสาธารณะหรือไม่นั้นคงตอ้งข้ึนอยูก่บั
มิติของการเข้าถึง และวตัถุประสงค์ในการสร้างพื้นท่ีเหล่านั้นข้ึนมา พื้นท่ีนั้นอาจไม่ใช่เพื่อคน
ทั้งหมดในสังคม แต่เพียงพื้นท่ีท่ีเปิดให้ใช้ร่วมกนัของกลุ่มคนในลกัษณะของกลุ่มวฒันธรรมย่อย
ในสังคม เพื่อประโยชน์ร่วมกนั ขอบเขตประโยชน์ของพื้นท่ีสาธารณะนั้นจะกวา้งขวางมากน้อย
เพียงใดก็ข้ึนอยูก่บัปัญหาและเป้าหมายเฉพาะกลุ่มนัน่เอง 

แนวคิดวฒันธรรมการมีส่วนร่วม (Participatory Culture) 
เม่ือมีการเปิดท่ีสาธารณะ ส่ิงท่ีจะปรากฏข้ึนควบคู่ตามมาก็คือ วฒันธรรมการมีส่วนร่วม 

ซ่ึงหากพูดถึงวฒันธรรมการมีส่วนร่วมคนทัว่ไปอาจจะนึกถึงภาพของการขบัเคล่ือนทางสังคมในแง่
ของการเมือง ประชาสังคม ภาคพลเมืองเป็นหลกั แต่วฒันธรรมแบบมีส่วนร่วมเป็นส่ิงท่ีปรากฏ
ชัดเจนมากกับกลุ่มวฒันธรรมย่อย โดยเฉพาะกับกลุ่มแฟนคลับ  ซ่ึง Henry Jenkins (2013) 
นกัวชิาการศึกษาดา้นแฟนศึกษาไดน้ าเสนอแนวคิดน้ีไว ้โดยมองวา่กลุ่มแฟนเป็นผูช้ม หรือผูรั้บสาร
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ท่ีมีพลงั ดว้ยการพฤติกรรมการเสพส่ือดว้ยความกระตือรือร้นท าให้กลุ่มแฟนมีอ านาจท่ีจะต่อรอง
กบัผูผ้ลิตในหลายๆรูปแบบ หลายๆระดบั โดยพวกเขานั้นพร้อมท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัศิลปินท่ีช่ืน
ชอบ ไม่วา่จะเป็นการร่วมรายการเกมส์โชว ์การร่วมโหวตให้รางวลัศิลปินท่ีช่ืนชอบในสาขาต่างๆ 
ซ่ึงแต่เดิมบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริโภคจะมีเพียงแค่รอผูผ้ลิต ผลิตผลงานออกมาใหเ้ท่านั้น แต่ส าหรับ
วฒันธรรมแบบมีส่วนร่วมนั้นมองวา่ผูบ้ริโภคมีอ านาจและสามารถท่ีจะท าไดม้ากกวา่การเป็นแค่ผูท่ี้
รออยูท่ี่ปลายทางของกระบวนการผลิตเท่านั้น  

วฒันธรรมแบบมีส่วนร่วมมองวา่ผูบ้ริโภคสามารถเป็นผูร่้วมให้ขอ้มูล ผูส้นบัสนุน หรือ
แมแ้ต่เป็นผูผ้ลิตเอง (prosumers)ไดใ้นบางคร้ัง ดว้ยเทคโนโลยท่ีีพฒันาข้ึน ท าให้การมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริโภคมีมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางอินเตอร์เน็ต เพราะการส่ือสารท่ีสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
ท าให้เกิดการรวมตวักนัของกลุ่มแฟนไดม้ากยิ่งข้ึน พื้นท่ีสาธารณะบนส่ือสังคมออนไลน์ถือเป็น
พื้นท่ีการมีส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้น (active participation) ซ่ึงนอกจากวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วม
นั้นจะหมายถึง กลุ่มแฟนท่ีมีส่วนร่วมในการต่อรองอ านาจกับทางผูผ้ลิตแล้วนั้น ยงัรวมไปถึง
วฒันธรรมแบบมีส่วนร่วมระหว่างแฟนด้วยกนัเองภายในกลุ่มอีกด้วย วฒันธรรมการมีส่วนร่วม
ส าหรับแฟนดว้ยกนันั้น คือการท่ีไดมี้ความรู้สึกร่วมกนั ไดแ้บ่งปัน ไดป้ลดปล่อยความรู้สึกต่างๆท่ี
มีต่อศิลปิน หรือผลงานจากส่ิงท่ีชอบร่วมกนั ยกตวัอยา่งเช่น กลุ่มแฟนบอลท่ีแต่งตวัดว้ยสัญลกัษณ์
ต่างๆประจ าทีม เพื่อไปร่วมเชียร์ในสนามท่ีท าการแข่งขนั แสดงออกถึงพลงัของกลุ่มแฟนๆร่วมกนั 
หรือกลุ่มแฟนคลบัท่ีไปรวมตวักนัท าโปรเจคท์ให้กบัศิลปินท่ีชอบในงานคอนเสิร์ต เป็นตน้ ท าให้
เห็นวา่วฒันธรรมแบบมีส่วนร่วมท าใหเ้กิดการส่ือสารในแนวนอน หรือแนวระนาบเกิดข้ึน 

เม่ือปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงไปของยุคสมยั และเทคโนโลยีท าให้มิติของค าว่า “พื้นท่ี
สาธารณะ” นั้นมีความเปล่ียนแปลงตามไปดว้ยรวมไปถึงอ านาจในการเขา้ถึงพื้นท่ีสาธารณะและ 
“การมีส่วนร่วม” ก็มีการเปล่ียนแปลงเช่นกนั ประเด็นปัญหา หรือเน้ือหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมนั้นไม่ได้
ข้ึนอยู่กับเพียงแค่ส่ือมวลชนในฐานะส่ือกลางเป็นผูก้  าหนดอีกต่อไปดังนั้ น ในการศึกษาเร่ือง
รูปแบบการส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะ (Public Sphere) ส่ือสังคมออนไลน์ ผ่านงานเขียนแฟนฟิ
คชั่นวาย (Fan Fiction Y) ศิลปินเกาหลีในสังคมไทยแนวคิดเร่ืองพื้นท่ีสาธารณะ (Public Space)  
และแนวคิดวฒันธรรมการมีส่วนร่วม (Participatory Culture) จะเป็นกรอบท่ีผูศึ้กษาน าไปใช้ใน
การศึกษาบทบาทของแฟนฟิคชั่นวาย (Fan Fiction Y) ในฐานะพื้นท่ีสาธารณะ (Public Sphere) 
ของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทย 
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2.2 แนวคิดส่ือใหม่และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (New Media and Social Network)   
ส่ือ (Media)คือ ช่องทางในการส่งต่อหรือน าเสนอขอ้มูลข่าวสารแก่กนัในส่ือสาร ดว้ย

เทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาท าให้รูปแบบของส่ือท่ีบุคคลเลือกใชใ้นการส่งต่อขอ้มูลข่าวสารให้แก่กนั
มีการเปล่ียนแปลงไป จากส่ือบุคคลเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ือส่ิงพิมพ ์และจากส่ือส่ิงพิมพก์็พฒันาเขา้สู่
รูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (วิทยุ,โทรทศัน์) จนกระทั้งในปัจจุบนัมีการพฒันาระบบการส่ือสารจน
มาสู่ยุคของการส่ือสารผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต การเปล่ียนแปลงของระบบเทคโนโลยีท าให้สามารถ
แบ่งส่ือออกเป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะของการใชส่ื้อ คือ ส่ือแบบดั้งเดิม และส่ือใหม่ 

ส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง ส่ือท่ีผูส่้งสารใช้เป็นช่องทางในการส่งสารไป
ยงัผูรั้บ เป็นการส่งสารทางเดียวโดยท่ีผูรั้บไม่สามารถตอบโตห้รือส่งต่อขอ้มูลกลบัทางตรงไปสู่ผู ้
ส่งสารได ้แบ่งยอ่ยเป็น 

1) ส่ือท่ีท าหน้าท่ีส่งสารเพียงอย่างเดียว คือ ส่ือท่ีส่งสารไดเ้พียงตวัหนังสือ หรือภาพ 
หรือเสียงเพียงอยา่งเดียว ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโทรเลข และส่ือวทิยุ 

2) ส่ือท่ีท าหน้าท่ีส่งสารสองอย่าง คือ ส่ือท่ีส่งทั้งภาพและเสียงไปพร้อมกนั ไดแ้ก่ ส่ือ
โทรทศัน์ ส่ือภาพยนตร์ 

ส่ือใหม่ (New Media) หมายถึง ส่ือท่ีเอ้ือให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารท าหน้าท่ีส่งสารและ
รับสารไดพ้ร้อมกนั เป็นการส่ือสารสองทาง และยงัเป็นส่ือท่ีท าหนา้ท่ีส่งสารไดห้ลายอยา่งไม่วา่จะ
เป็นภาพ เสียง และขอ้ความ เป็นการรวมเอาระบบเทคโนโลยีของส่ือดั้งเดิม เขา้กบัความกา้วหน้า
ของเทคโนโลยีแบบปฏิสัมพนัธ์ ท าให้ส่ือสามารถส่ือสารไดส้องทางผา่นทางระบบเครือข่ายและมี
ศกัยภาพเป็นส่ือแบบประสม (Multimedia) โดยส่ือใหม่ไดรั้บการพฒันาข้ึนอยา่งหลากหลาย ท่ีเป็น
ท่ีนิยมกนัมากในปัจจุบนัก็คือ ส่ืออินเตอร์เน็ต ส่ือโทรศพัทมื์อถือ และยงัมีการน าเอาส่ือดั้งเดิมอยา่ง
ส่ือโทรทศัน์มาผนวกรวมกบัส่ืออินเตอร์เน็ต เรียกวา่ส่ือโทรทศัน์แบบปฏิสัมพนัธ์ คือ เม่ือผูรั้บสารดู
รายการโทรทศัน์แบบเฉพาะบุคคล ผูรั้บสารจะสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ผา่นทางส่ืออินเตอร์เน็ตพร้อม
กนัได ้

“ส่ือใหม่” (New Media) เป็นค าศพัท์ท่ีผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ค  าจ  ากดัความค าศพัท์ค  าน้ีไว้
หลากหลายรูปแบบ และดว้ยส่ือใหม่นั้นมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วดว้ยววิฒันาการทาง
เทคโนโลยีจึงเกิดส่ือใหม่ในรูปแบบต่างๆได้ตลอดเวลา ซ่ึงมีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ค  านิยาม
เก่ียวกบัส่ือใหม่ไว ้ดงัน้ี 

Kevin Kawamoto (1997) ให้นิยามวา่ ส่ือใหม่ หมายถึงระบบการส่ือสาร หรือระบบท่ีมี
การเช่ือมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายในระดับโลกเป็นส่ือท่ีเกิดจากหลายปัจจยัได้แก่ 
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เทคโนโลยีระบบเครือข่าย ภาคอุตสาหกรรม ปัจเจกชน รวมทั้งชุมชนในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็น
ตน้ 

Manovich (2001) กล่าวถึงค านิยามของส่ือใหม่ไวว้า่ ส่ือใหม่เป็นกระบวนการในการใช้
ระบบดิจิตอลท่ีอยูบ่นพื้นฐานของระบบการเก็บขอ้มูลเป็นตวัเลข (Analog) จากการป้อนค าสั่งผ่าน
อุปกรณ์ท่ีถูกควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ และแปลงขอ้มูลค าสั่งนั้นเขา้สู่รหัสฐานสอง (Binary 
Code)  

Everett M. Rogers (1986) นกัทฤษฎีกลุ่มแนวคิดเทคโนโลยเีป็นตวัก าหนด ไดใ้ห้นิยาม
ไวว้่า ส่ือใหม่ เป็นเทคโนโลยี หรือส่ือท่ีเอ้ืออ านวยให้เกิดการเปล่ียนแปลงขอ้มูลข่าวสารบนฐาน
ของคนจ านวนมากไป สู่คนจ านวนมาก (many-to many basis) ผ่านระบบการส่ือสารท่ี มี
คอมพิวเตอร์เป็นศูนยก์ลางโดย Rogers ไดช้ี้ให้เห็นว่าคุณลกัษณะท่ีส าคญัของส่ือใหม่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงประสบการณ์ของมนุษยแ์ละสังคม 3 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1. คุณลกัษณะดา้นการโตต้อบกนัระหว่างผูใ้ชง้าน (Interactivity) โดยส่ือใหม่สามารถ
ท าให้ในการส่ือสารเกิดการตอบโตอ้ย่างฉับพลนัทนัทีได้ ซ่ึงแต่เดิมเง่ือนไขในการตอบโตแ้บบ
ฉับพลนัทนัทีในระหว่างการส่ือสารจะมีอยู่แต่เฉพาะในการส่ือสารระหว่าบุคคลแบบเผชิญหน้า 
(Face-to-Face Communication) เท่านั้น ท าให้มิติดา้นเวลาและสถานท่ีของการส่ือสารเปล่ียนแปลง
ไปอยา่งมาก 

2. คุณลักษณะด้านผูรั้บสาร โดยแต่เดิมนั้ นรูปแบบการส่ือสารแบบส่ือมวลชน จะ
ก าหนดผูรั้บสารเป็นแบบมวลชน โดยในการส่ือสารผูรั้บสารทุกคนจะได้รับสารท่ีเหมือนกนัใน
ช่วงเวลาเดียวกนั แต่ส่ือใหม่ท าให้ผูรั้บสารสามารถเลือกรับสารได้ตามเวลาและสถานท่ีท่ีตนเอง
ตอ้งการไดม้ากข้ึน 

3. คุณลกัษณะดา้นการแบ่งแยกส่วนของขอ้มูลข่าวสาร (Asynchronous nature of new 
communication) เป็นลกัษณะการส่ือสารท่ีสามารถแบ่งแยกกนัเป็นส่วนๆได ้(Asynchronize) โดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งมาเป็นกลุ่มก้อนเดียว แต่จะมาเป็นส่วนๆโดยท่ีผูรั้บสารจะตอ้งมาประกอบเอาเอง
นอกจากน้ียงัหมายถึง ศกัยภาพของส่ือ ในการเก็บรักษาข่าวสารขอ้มูล รวมถึงวิธีการเก็บข่าวสารท่ี
สามารถแยกเก็บไวใ้นท่ีต่าง ๆ ไดด้ว้ย ยกตวัอยา่งเช่น การรับชมรายการยอ้นหลงัประเภทต่างๆ ใน
รูปแบบของคลิปวีดีโอ (Video Clip) ซ่ึงผูรั้บสารสามารถเลือกรับชมเฉพาะช่วงรายการท่ีสนใจได้
อยา่งอิสระตลอดเวลา เป็นตน้ 

ซ่ึงสอดคล้องกับ Kent Wertime และ Ian Fenwick (2008) ท่ีได้ให้นิยามส่ือใหม่ไวว้่า
หมายถึง เน้ือหา (content) ท่ีอยู่ในรูปแบบดิจิตอล โดยลักษณะส าคญัของเน้ือหาอยู่ในรูปแบบ
ดิจิตอลจะประกอบดว้ย“อิสระ 5 ประการ” (5 Freedoms) ไดแ้ก่  
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1.อิสระจากข้อจ ากัดด้านเวลา (Freedom from Scheduling) เน่ืองจากเน้ือหาท่ีอยู่ใน
รูปแบบดิจิตอลนั้นจะท าให้ผูใ้ช้ส่ือสามารถเลือกใช้งานเพื่อรับและส่งข่าวสารไดใ้นเวลาท่ีตนเอง
ตอ้งการ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งติดตามชมเน้ือหาต่างๆเหล่านั้น ตามเวลาท่ีก าหนด 

2.อิสระจากขอ้จ ากดัด้านพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries) เน้ือหาใน
รูปแบบดิจิตอลนั้นจะเป็นเน้ือหาท่ีสามารถรับขอ้มูลข่าวสารไดจ้ากทัว่โลกในเวลาอนัรวดเร็ว ท าให้
ผูใ้ช้งานสามารถเลือกเปิดรับ หรือคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได้ แลว้แต่ความตอ้งการ
ของแต่ละคน 

3. อิสระจากขอ้จ ากดัด้านขนาด (Freedom to Scale) เน่ืองจากเน้ือหาท่ีมีความยืดหยุ่น
สามารถ ลดทอน ย่อหรือปรับขยายขนาด หรือเครือข่ายได ้ตามตอ้งการ ยกตวัอย่างเช่น การปรับ
เน้ือหาให้เหมาะสมส าหรับการเผยแพร่เน้ือหานั้นๆไปทัว่โลก การตดัต่อภาพ เร่ืองราว ค าพูดหรือ
ขนาดของเน้ือหา เพื่อปรับใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงได ้ 

4.อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นรูปแบบ (Freedom from Formats) เน่ืองจากเน้ือหาแบบดิจิตอล
นั้นไม่จ  าเป็นตอ้งมีรูปแบบเฉพาะ หรือลกัษณะท่ีตายตวั เหมือนกบัส่ือดั้งเดิมท่ีจะถูกก าหนดรูปแบบ
ในการน าเสนอท่ีมีขอ้จ ากดัอยา่งชดัเจน เช่น สปอตโฆษณาทางโทรทศัน์ถูกก าหนดว่าตอ้งมีความ
ยาว 30 วินาที หรือส่ือส่ิงพิมพ์ต้องมีคร่ึงหน้า หรือเต็มหน้า เป็นต้น แต่ส าหรับส่ือดิจิตอลนั้ น
ค่อนขา้งมีอิสระในการน าเสนอ เช่น หากตอ้งการน าไฟล์วิดีโอไปลงไวใ้นเวบ็ไซตจ์ะมีความยาวก่ี
วนิาที หรือมีความละเอียดของไฟลเ์ป็นเท่าไหร่ก็ได ้เป็นตน้ 

5.อิสระจากยคุนกัการตลาดสร้างเน้ือหามาสู่ยคุนกับริโภคริเร่ิมสร้าง และควบคุมเน้ือหา
เอง (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) ด้วยพัฒนาการทาง
เทคโนโลยดิีจิตอล ท าให้เจา้ของส่ือไม่อาจควบคุมการแพร่กระจายของส่ือไดเ้หมือนในอดีต เน้ือหา
ท่ีพบในบล็อก (Blog) หรือคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ของ YouTube และส่ือผสมใหม่ๆ สามารถ
สร้างสรรค์ หรือจดัท าโดยผูบ้ริโภคคนใดก็ได้ เกิดเป็นเน้ือหาท่ีสร้างจากผูบ้ริโภค (Consumer-
Created Content) หรือเป็นค าพูดแบบปากต่อปากฉบับออนไลน์  (Online Word-of-Mouth)ท่ี
แพร่กระจายไปอยา่งรวดเร็ว 

จากนิยามขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่าส่ือใหม่ (New Media) หมายถึง  ส่ือท่ีเกิดจากการ
พฒันาเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อก หรือส่ือดั้งเดิม มาสู่ระบบดิจิตอล ท าหน้าท่ีส่งสารไดห้ลาย
อยา่งรวมกนั คือ ภาพ เสียง และขอ้ความไปพร้อมกนั และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการทาง
ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีอิสระมากข้ึน  

เม่ือเทคโนโลยเีปล่ียนมาสู่ระบบดิจิตอล รูปแบบและกระบวนการส่ือสารก็เปล่ียนแปลง
ตามไปด้วย จึง เกิ ด  “ เค รือ ข่ ายสั งคมออนไลน์ ”  (Social Network) ห รือ  “โซ เชี ยล  มี เดีย ” 



16 

(SocialMedia) กระบวนการส่ือสารบนส่ือใหม่ การเกิดข้ึน และการขยายความนิยมของเครือข่าย
สังคมออนไลน์นั้นมาจากการพฒันาทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมีการพฒันาจากเวบ็ (Web) 1.0 
ซ่ึงเป็นยุคเร่ิมตน้ของเวบ็ โดยใชแ้สดงขอ้มูลบนหน้าเวบ็เพจ (Web page) เพียงอย่างเดียว มาสู่เวบ็
(Web)  2.0 โดยผูใ้ชไ้ม่เพียงแต่เปิดรับขอ้มูลเท่านั้น แต่ยงัสามารถสร้างเน้ือหา น าเสนอขอ้มูลต่างๆ
ลงบนอินเทอร์เน็ตได้เอง โดยไม่จ  ากัดว่าจะตอ้งเป็นทีมงานหรือผูดู้แลเว็บไซต์ ซ่ึงเรียกว่า User 
Generate Content ข้อดีของการท่ีผูใ้ช้เข้ามาสร้างเน้ือหาได้เอง ท าให้มีการผลิตเน้ือหาเขา้มาเป็น
จ านวนมาก และมีความหลากหลายของมุมมองความคิด เพราะจากเดิมผูดู้แลจะเป็นคนคิดและหา
เน้ือหามาลงแต่เพียงกลุ่มเดียว 

ระบบเครือข่ายบนโลกออนไลน์ เป็นช่องทางท่ีสามารถแลกเปล่ียนแบ่งปันข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ หรือท าการติดต่อส่ือสารถึงกนัผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ มี
รูปแบบเป็นเวบ็ไซตท่ี์สามารถเช่ือมโยงผูใ้ชไ้วด้ว้ยกนั โดยเวบ็ไซตเ์หล่าน้ีจะมีการใหพ้ื้นท่ีและการ
บริการเคร่ืองมือต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร การสร้างเครือข่าย  รวมถึงการ
สร้างเน้ือหาตามความสนใจของผูใ้ช้งานซ่ึงในปัจจุบนัมีเวบ็ไซต์ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์
เกิดข้ึนจ านวนมาก เช่น Facebook ,Twitter , YouTube , Instagram  เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนันอกจาก
เครือข่ายสังคมออนไลน์จะถูกใช้ในการติดต่อส่ือสารเพื่อความสนุกสนาน เพื่อความบนัเทิง และ
เพื่อการศึกษาแลว้  ในปัจจุบนัยงัเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีน ามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการธุรกิจ (ขาย
สินคา้ออนไลน์) อีกดว้ย  

ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
เครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละอันจะมีความแตกต่างกันทั้ งด้านเทคโนโลยี และ

ความสามารถในการรองรับการใช้งาน ซ่ึงข้ึนอยู่กับวตัถุประสงค์ในการใช้งานและความสนใจ
เฉพาะดา้นของเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นๆ มีการแบ่งประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์โดย
แบ่งตามวตัถุประสงคข์องการเขา้ใชง้านไว ้7 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. เครือข่ายเพื่อสร้างและประกาศตวัตน (Identity Network) เครือข่ายสังคมออนไลน์
ประเภทน้ีส าหรับให้ผูเ้ขา้ใช้งานได้มีพื้นท่ีในการสร้างตวัตนข้ึนมาบนเวบ็ไซต์ และสามารถท่ีจะ
เผยแพร่เร่ืองราวของตนผา่นทางอินเทอร์เน็ต โดยลกัษณะของ การเผยแพร่อาจจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ 
การเขียนขอ้ความลงในบล็อก การเขียนบทความไดอ้ยา่งเสรี ซ่ึงอาจจะถูกน ามาใชไ้ดใ้น 2 รูปแบบ 
คือ 

1.1 Blog บล็อก เป็นช่ือเรียกสั้ นๆ ของ Weblog ซ่ึงมาจากค าว่า “Web” รวมกับค าว่า 
“Log” ท่ีเป็นเสมือนบนัทึกหรือรายละเอียดขอ้มูลท่ีเก็บไว ้ดงันั้นบล็อกจึงเป็นโปรแกรมประยุกต์
บนเวบ็ท่ีใชเ้ก็บบนัทึกเร่ืองราว หรือเน้ือหาความรู้สึกนึกคิดต่างๆ โดยทัว่ไปจะมีผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีหลกัท่ี
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เรียกว่า “Blogger” เขียนบันทึกหรือเล่าเหตุการณ์ท่ีอยากให้คนอ่านได้รับรู้ หรือเป็นการเสนอ
มุมมองและแนวความคิดของตนเองใส่เขา้ไปในบล็อกนั้น 

1.2 ไมโครบล็อก (Micro Blog) เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทน้ีมีลกัษณะเด่นโดย
การให้ผูใ้ชโ้พสตข์อ้ความจ านวนสั้นๆ ผา่นเวบ็ผูใ้หบ้ริการ และสามารถก าหนดใหส่้งขอ้ความนั้นๆ 
ไปยงัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีได ้เช่น Twitter เป็นตน้ 

2. เครือข่ายเพื่อสร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) เครือข่ายสังคมออนไลน์
ประเภทน้ี เป็นสังคมส าหรับผูใ้ชท่ี้ตอ้งการแสดงออกและน าเสนอผลงานของตวัเอง สามารถแสดง
ผลงานไดจ้ากทัว่ทุกมุมโลก มีเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการพื้นท่ีเสมือนเป็นแกลเลอร่ี (Gallery) ท่ีใชจ้ดัโชว์
ผลงานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ รูปภาพ เพลง อีกทั้ งยงัมีจุดประสงค์หลักเพื่อแชร์เน้ือหา
ระหวา่งผูใ้ชเ้วบ็ท่ีใชฝ้ากหรือแบ่งปัน โดยใชว้ิธีเดียวกนัแบบเวบ็ฝากภาพ แต่เวบ็น้ีเนน้เฉพาะไฟล์ท่ี
เป็นมลัติมีเดีย ซ่ึงผูใ้หบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทน้ี ไดแ้ก่ YouTube เป็นตน้ 

3. เครือข่ายเพื่อความชอบในส่ิงเดียวกัน (Passion Network) เป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีท าหน้าท่ีเก็บในส่ิงท่ีชอบไวบ้นเครือข่าย เป็นการสร้าง ท่ีคัน่หนงัสือออนไลน์ (Online 
Bookmarking) มีแนวคิดเพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเก็บหนา้เวบ็เพจท่ีคัน่ไวใ้นเคร่ืองคนเดียวก็น ามาเก็บไว้
บนเวบ็ไซต์ได ้เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นการแบ่งปันให้กบัคนท่ีมีความชอบในเร่ืองเดียวกนั สามารถใชเ้ป็น
แหล่งอ้างอิงในการเข้าไปหาข้อมูลได้ และนอกจากน้ียงัสามารถโหวตเพื่อให้คะแนนกับท่ีคัน่
หนังสือออนไลน์ท่ีผูใ้ช้คิดว่ามีประโยชน์และเป็นท่ีนิยม ซ่ึงผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ไดแ้ก่ Pantip เป็นตน้ 

4. เครือข่ายเพื่อเป็นเวทีท างานร่วมกัน (Collaboration Network) เป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีตอ้งการความคิด ความรู้ และการต่อยอดจากผูใ้ช้ท่ีเป็นผูมี้ความรู้ เพื่อให้ความรู้ท่ีได้
ออกมามีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเกิดการพฒันาในท่ีสุด ซ่ึงหากลองมองจากแรงจูงใจท่ี
เกิดข้ึนแลว้ คนท่ีเขา้มาในสังคมน้ีมกัจะเป็นคนท่ีมีความภูมิใจท่ีไดเ้ผยแพร่ส่ิงท่ีตนเองรู้ และท าให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อรวบรวมข้อมูลความรู้ในเร่ืองต่างๆ ในลักษณะเน้ือหา ทั้ งวิชาการ 
ภูมิศาสตร์ประวติัศาสตร์ สินคา้ หรือบริการ โดยส่วนใหญ่มกัเป็นนักวิชาการหรือผูเ้ช่ียวชาญ ผู ้
ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ในลกัษณะเวทีท างานร่วมกนัเช่น Wikipedia , Google earth และ 
Google Maps เป็นตน้ 

5. เครือข่ายเพื่อประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) เครือข่ายสังคมออนไลน์
ประเภทน้ีมีลักษณะเป็นเกมออนไลน์ (Online games)  จัดเป็นเว็บท่ีนิยมมากเพราะเป็นแหล่ง
รวบรวมเกมไวม้ากมาย มีลกัษณะเป็นวิดีโอเกมท่ีผูใ้ช้สามารถเล่นไดบ้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึง
เกมออนไลน์น้ีมีลกัษณะเป็นเกม 3 มิติท่ีผูใ้ช้สามารถน าเสนอตวัตนตามบทบาทในเกม อีกทั้งยงั
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สามารถติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช้คนอ่ืนๆไดเ้สมือนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง สร้างความรู้สึก
สนุกเหมือนได้มีสังคมของผูเ้ล่นท่ีชอบในแบบเดียวกนั อีกทั้งยงัมีภาพ มีกราฟิกท่ีสวยงามดึงดูด
ความสนใจและมีกิจกรรมต่างๆ ให้ผู ้ใช้ รู้สึกบันเทิง เช่น Audition, Ragnarok, และ World of 
Warcraft เป็นตน้ 

6. เครือข่ายเพื่ อการประกอบอาชีพ  (Professional Network) เป็น เครือข่ายสั งคม
ออนไลน์เพื่อการงาน โดยจะเป็นการน าประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใชใ้นการเผยแพร่
ประวติัผลงานของตนเอง และสร้างเครือข่ายเขา้กบัผูอ่ื้น นอกจากน้ีบริษทัท่ีตอ้งการคนมาร่วมงาน 
สามารถเขา้มาหาจากประวติัของผูใ้ช้ท่ีอยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์น้ีได้ ผูใ้ห้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ประเภทน้ีไดแ้ก่ LinkedIn เป็นตน้ 

7. เครือข่ายท่ีเช่ือมต่อกนัระหวา่งผูใ้ช ้(Peer to Peer : P2P) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์
แห่งการเช่ือมต่อกันระหว่างเคร่ืองผูใ้ช้ด้วยกนัเองโดยตรง จึงท าให้เกิดการส่ือสารหรือแบ่งปัน
ขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และตรงถึงผูใ้ชท้นัที ซ่ึงผูใ้หบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทน้ี 
ไดแ้ก่ Skype , Line เป็นตน้ 

แนวคิดเก่ียวกบัทวติเตอร์ (Twitter) 
ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีอตัราการเติบโตสูงท่ีสุดในโลก 

(Snyder,2008 as cited in Keenan and Shiri,2009) ผลส ารวจในปี 2014  คนไทยมีบญัชีการใช้งาน
ทวิตเตอร์เป็นจ านวน 3.4 ลา้นคน  โดยมีจ านวนการทวิตขอ้ความเฉล่ียเพิ่มข้ึนทุกปี  ซ่ึงในปีท่ีผา่น
มามีการทวติขอ้ความเป็นจ านวน 6.6 ลา้นขอ้ความต่อวนั  และช่วงเวลาท่ีถูกทวิตขอ้ความมากท่ีสุด
คือเวลา 21.00 – 21.59 น.  โดยมีการทวิตขอ้ความ (Text)  ล้ิงค์ (Link)  แฮชแท๊ก (Hashtag)  และ
รูปภาพ (Photo) มากข้ึนตามล าดบั (Zocialinc, 2015 อา้งถึงใน ศุภิสรา น่ิมครุฑ, 2560) 

ทวิตเตอร์ก่อตั้งข้ึนโดยบริษทั Obvious Corporation เม่ือปี ค.ศ.2006 เป็นหน่ึงในบริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทไมโครบล็อก (Micro Blog) ซ่ึงลกัษณะเด่นของทวติเตอร์ คือ ความ
รวดเร็วและง่ายต่อการส่ือสาร เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเนน้การติดต่อส่ือสารวา่ ก าลงัท าส่ิงใด หรือ
มีส่ิงใดก าลังเกิดข้ึน (What’s happening?) โดยเรียกการส่งข้อความเหล่าน้ีว่า เป็นการ “ทวีต” 
(Tweet) ท่ีเหมือนกับเสียงร้องของนก ท่ีจะท าการบอกส่งต่อกันไปเร่ือยๆ โดยแต่เดิมการส่ง
ขอ้ความบนทวิตเตอร์นั้น แต่ละคร้ังจะมีการก าหนดจ านวนตวัอกัษรไวไ้ม่เกิน 140 ตวัอกัษร เพื่อให้
เกิดการส่ือสารท่ีกระชบัและรวดเร็ว และเม่ือไม่นานมาน้ีไดมี้การปรับปรุงให้สามารถใชไ้ดเ้พิ่มข้ึน
เป็น 280 ตวัอกัษร เพื่อท าให้ง่ายต่อการส่ือสารมากยิ่งข้ึน ผูใ้ช้สามารถก าหนดการติดตามเร่ืองราว 
หรือเน้ือหา ข่าวสาร ขอ้ความต่างๆของผูใ้ชบ้ริการน้ีร่วมกนัไดด้ว้ยการกดติดตาม (following) โดย
ท่ีไม่ตอ้งรอค าตอบรับจากอีกฝ่าย แตกต่างจากส่ือสังคมอนไลน์อ่ืนๆท่ีจะตอ้งได้รับการตอบรับ 
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หรือยืนยนัความเป็นเพื่อนก่อน และผูท่ี้กดติดตามจะมีสถานะเป็นผูติ้ดตาม (follower)โดยขอ้ความ
ล่าสุดท่ีส่งเขา้ไปสู่ทวติเตอร์จะถูกแสดงต่อผูใ้ชค้นนั้นๆ   

ค าศพัทท่ี์ใชใ้นทวิตเตอร์ ในการใชท้วิตเตอร์นั้นจะมีฟังก์ชัน่การใชง้านท่ีเป็นค าศพัท์ท่ี
ผูใ้ชจ้ะตอ้งท าความเขา้ใจเบ้ืองตน้  ดงัน้ี 

1. Tweet (ทวีต) คือ การน าข้อความเข้าสู้ระบบ โดยจะเรียกการส่งหรือการเขียน
ขอ้ความนั้นวา่ การทวตีขอ้ความ 

2. Following (ก าลงัติดตาม) คือ ผูใ้ชท่ี้ไดรั้บการเลือกติดตาม  
3. Follower (ผูติ้ดตาม) คือ ผูใ้ช้ท่ีท  าการติดตาม โดยหากถ้าผูใ้ช้เป็นผูท่ี้ได้รับความ

สนใจมาก จ านวนของ Follower (ผูติ้ดตาม) ก็จะมีจ านวนมาก 
4. Hashtag (แฮชแท๊ก)  คือ การใส่เคร่ืองหมาย “ # ” หนา้ค า หรือขอ้ความของเร่ืองหรือ 

topic ท่ีก าลงัพูดถึง เปรียบเสมือนเป็นค าคน้หาหลกั หรือ ท่ีเรียกกนัว่าคียเ์วิร์ด (Keyword) ใช้เพื่อ
คน้หา กลุ่มคน กลุ่มเพื่อน ท่ีอาจจะไม่ไดรู้้จกักนัมาก่อน แต่ต่างมีความสนใจเหมือนกนั ในเร่ือง
เดียวกนั ดา้นเดียวกนั มีความรู้สึกเหมือนกนั อารมณ์เดียวกนั ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกนั อยูใ่น
สถานท่ีเดียวกัน อยู่ในงานอีเว ้นท์เดียวกัน ใช้ของยี่ห้อเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น 
#Motershow2018 หรือ #Exo #Got7 #fic #MarkBam เป็นตน้ 

5. Retweet (RT) คือ การส่งต่อขอ้ความ โดยส่วนใหญ่เป็นประโยค ค าคมท่ีถูกใจ หรือ
ข่าวสารท่ีตอ้งการแจง้เพื่อบอกต่อกนั ขอ้ความท่ีเป็นประโยชน์ ซ่ึงสามารถเพิ่มเติมขอ้ความหรือ
ความคิดเห็นต่อทา้ยได ้คลา้ยการ Forward ต่อ โดยใชค้  ายอ่วา่ RT 

6. Reply (ตอบ) คือ การตอบ หรือคอมเมนตท์วตีของผูอ่ื้นท่ีเราติดตาม 
7. Mention (เมนชัน่) คือ Account Twitter ท่ีถูกกล่าวถึง หรือน าไปใส่ในขอ้ความทวีต

ของใครสักคน ซ่ึงจะถูกแสดงให้เจ้าของ Account เห็นข้อความของเราได้ผ่านหน้าทวิตเตอร์
ถึงแมว้่าผูน้ั้นจะไม่ได ้Follow เราก็ตาม การเมนชัน่จึงเป็นประโยชน์ต่อการแจง้ให้ทราบ หากเรา
ตอ้งการพูดคุย หรือดึงใครเขา้ร่วมในการสนทนา 

8. Favorite (ความชอบ) คือ การเก็บทวีตท่ีเราช่ืนชอบไว ้เราสามารถเรียกทวีตเรานั้นมา
ดูไดต้ลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการส่งต่อ อ่านซ ้ า หรือเพื่อการอา้งอิง 

9. Ttrending Topice คือ เร่ืองท่ีก าลังเป็นกระแส หรืออยู่ในความสนใจของผูใ้ช้ทวิต
เตอร์ 

10. Keyword Trends คือ เร่ืองท่ีก าลงัเป็นกระแส ท่ีจดัเป็น Top hit ท่ีผูใ้ชท้วติเตอร์ก าลงั
ทวตีกนัอยูท่ ัว่โลก 
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แนวคิดเก่ียวกบัเฟซบุก๊ (Facebook) 
เฟซบุ๊ก (Facebook) บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความความนิยมอนัดบัตน้ๆ

ของโลก ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถติดต่อส่ือสารและร่วมท ากิจกรรมต่างๆร่วมกบัผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กคนอ่ืนๆ ได ้ไม่
ว่าจะเป็นการตั้ งประเด็นถามตอบในเร่ืองท่ีสนใจ  การโพสต์รูปภาพ  โพสต์คลิปวิดีโอ  เขียน
บทความ  แชทคุยกันแบบสดๆ  และย ังสามารถท ากิจกรรมอ่ืนๆ ผ่านแอพลิเคชั่น เส ริม 
(Applications) ท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมาย ซ่ึงแอพลิเคชัน่ต่างๆไดถู้กพฒันาเขา้มาเพิ่มเติมอยูเ่ร่ือยๆ 

เฟซบุ๊กก่อตั้งโดย มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerburg) เฟซบุ๊กอนุญาตให้ใครก็ได้
เขา้สมคัรลงทะเบียนกบัเฟซบุ๊ก และผูเ้ป็นสมาชิกของเฟชบุก๊นั้นสามารถสร้างพื้นท่ีส่วนตวั ส าหรับ
แนะน าตวัเอง ติดต่อส่ือกบัเพื่อน ทั้งเเบบ ขอ้ความ ภาพ เสียง และ วดีีโอ โดยผูใ้ชส้ามารถเลือกท่ีจะ
เป็นหรือไม่เป็นเพื่อนกบัใครก็ไดใ้นเฟชบุ๊ก เป็นเคร่ืองมือท่ีส่งเสริมให้เกิดการบอกต่อขอ้มูลต่างๆ
ให้กระจายออกไป เฟซบุ๊กจึงท าหน้าท่ีเป็นเว็บไซต์เพื่อกระจายเน้ือหามากกว่าจะเป็นเว็บไซต์
ส าหรับสร้างเน้ือหา  (จุติมาศ เกล้ียงเกลา,2556)  

คุณลกัษณะหลกัๆของเฟซบุก๊  
1. Facebook Profile คือ เม่ือผูใ้ช้ท  าการสมคัรสมาชิกเอาไว ้ก็จะไดพ้ื้นท่ีเพื่อใช้ในการ

พูดคุย แลกเปล่ียนข่าวสาร โพสต์ภาพ วีดีโอ ซ่ึงเหมาะท่ีจะใช้กบักลุ่มเพื่อน ๆ หรือคนรู้จกัเท่านั้น 
โดยใน Facebook Profile จะจ ากดัจ านวนการเพิ่มเพื่อนต่อวนั และในการโพสตข์อ้ความแต่ละคร้ัง 
สามารถระบุผูท่ี้จะมองเห็นข้อความ ซ่ึงจะมองเห็นแบบสาธรณะ หรือเฉพาะในหมู่ผูใ้ช้ท่ีได้รับ
อนุญาตเท่านั้น คนทัว่ไปท่ีไม่ไดรั้บไวเ้ป็นเพื่อน ก็จะมองไม่เห็นขอ้ความท่ีโพสต ์ 

2. การสร้างกลุ่ม  เฟซบุ๊กสามารถสร้างกลุ่มเพื่อเชิญผูใ้ชง้านคนอ่ืนๆมาเป็นสมาชิกได ้
โดยกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนท่ีชอบ หรือสนใจในส่ิงเดียวกนั เช่น กลุ่มฟิควาย กลุ่มพูดคุยซีร่ีส์
ฝร่ัง กลุ่มคนรักไซบีเรียนฮสัก้ี เป็นตน้ กลุ่มจะแตกต่างจากเพจ คือ ไม่เปิดเป็นสาธารณะซ่ึงการเขา้
ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มใดๆไดน้ั้น ตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากผูท่ี้เป็นสมาชิกเดิม หรือผูดู้แลท่ีเป็นสร้าง
กลุ่มน้ี โดยตอ้งส่งค าขอเขา้ร่วมกลุ่ม และรอการตอบรับ จึงจะสามารถเห็นเน้ือหา หรือขอ้ความท่ี
โพสตพ์ูดคุยแลกเปล่ียนกนัในกลุ่มไดเ้ท่านั้น สมาชิกในกลุ่มสามารถโพสตพ์ูดคุยแลกเปล่ียนกนัได ้
โดยโพสตข์องสมาชิกจะมีการแสดงข้ึนบนไทมไ์ลน์ของกลุ่ม  

3 . ก ารส ร้างแฟน เพ จ  เพ จ  (Fanpage,Page ) เพ จ นิ ยม ใช้ เป็ น ช่ อ งท างใน ก าร
ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้คนจ านวนไดรู้้ไดเ้ห็น ส่ิงท่ีเจา้ของเพจตอ้งการน าเสนอ ให้ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ติดตาม อพัเดตผลงานใหม่ๆ โปรโมทสินคา้ ไดแ้ก่ ร้านคา้ หรือผลิตภณัฑ์ยี่ห้อต่างๆ ศิลปิน 
ดารา รายการโทรทศัน์ ยกตวัอย่างเช่น เพจ SHINhwaTHailand เพจ GOT7 Thailand Fanclub เป็น
ตน้ ซ่ึงเพจเป็นคุณสมบติัหน่ึงของเฟซบุ๊กท่ีมีไวเ้พื่อช่วยให้สร้างพื้นท่ีๆ หน่ึง ไวส้ าหรับการแสดง
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ความคิดเห็น หรือรวบรวมคนท่ีชอบอะไรเหมือนๆ กนั หรือไวเ้ป็นช่องทางการประชาสัมพนัธ์
อะไรสักอย่างหน่ึงให้แก่คนทัว่ไปไดรั้บทราบ โดยแยกตวัออกจาก Profile ปกติ จะสร้างเป็นหน้า
เพจใหม่ ซ่ึงในหนา้เพจน้ี อะไรก็ตามท่ีเจา้ของเพจโพสต ์เช่น ข่าวสารใหม่ ๆ จะสามารถมีคนเขา้มา
ท่ีหนา้เพจนั้นๆ และสามารถเห็นขอ้ความนั้นไดเ้ลยทนัที เหมือนกบัหนา้เวบ็ไซตท่ี์สามารถเปิดดูได้
โดยทัว่ไป อีกทั้งในหนา้เพจ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเพิ่มเป็นเพื่อน  รอการอนุญาต หรือการตอบรับแบบ 
Facebook Profile หรือการสร้างกลุ่ม แต่ผูท่ี้ดูแลรับผิดชอบเพจ หรือท่ีเรียกวา่ “แอดมิน” จะเป็นผูท่ี้
ควบคุมดูแล โดยสามารถก าหนดเน้ือหา และส่ิงต่างๆท่ีจะปรากฏข้ึนในเพจได ้ผูท่ี้เขา้มาไม่สามารถ
โพสต์ขอ้ความใดๆลงในเพจได้ ท าได้เพียงแสดงความคิดเห็นในโพสต์นั้นๆท่ีทางเพจโพสต์ไว้
เท่านั้ น สิทธ์ิขาดในการดูแลเป็นของแอดมินเพจเท่านั้ น ซ่ึงจ านวนแอดมินเพจข้ึนอยู่กับผูเ้ป็น
เจา้ของเพจจะก าหนด บางเพจก็มีแอดมินท่ีท าหนา้ท่ีดูแลมากกวา่หน่ึงคน จ านวนของสมาชิกเพจก็
ไม่ไดถู้กจ ากดัแต่อยา่งใด 

แนวคิดเก่ียวกบับล็อก (Blog) 
บล็อก (Blog) คือเวบ็ไซด์รูปแบบหน่ึง ท่ีมีลกัษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกบัการเขียน

ไดอาร่ี หรือ บันทึกส่วนตวัออนไลน์ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมกันมากในปัจจุบัน เป็นเว็บไซต์ส่วนตัว ท่ี
สามารถแชร์ขอ้มูลส่วนตวั หรือบอกเล่าเร่ืองราว แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ความสนใจให้กบั
ผูอ่ื้น โดยจุดเด่นท่ีท าให้บล็อกเป็นท่ีนิยมก็คือ จะมีการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขียนใส่ลงใน
บทความนั้นๆได ้ซ่ึงจะมีผลต่อการโนม้นา้วจิตใจของผูอ่้าน ผูท่ี้เขียนบล๊อกเป็นอาชีพ จะถูกเรียกกนั
ว่า "บล็อกเกอร์" (Blogger) บล็อกจะมีระบบท่ีผู ้อ่านและผู ้เขียนสามารถแสดงความคิดเห็น
แลกเปล่ียนกนัไดผ้า่นทางการ Comment ของบล๊อก 

ความแตกต่างระหวา่งบล็อก กบัเวบ็ไซต์ทัว่ๆไป อยูต่รงท่ีผูใ้ชส้ามารถสมคัรใชบ้ริการ
ได้ฟรี แตกต่างจากเว็บไซต์ท่ีจ  าเป็นต้อง Server  Host หรือมี Domain Name เป็นของตนเอง ซ่ึง
จะต้องมีค่าใช้จ่าย เพียงแต่เราต้องใช้ช่ือ Domain ของผูใ้ห้บริการนั้นๆ อีกทั้งการสร้างเว็บไซด ์
จ าเป็นต้องมีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากพอสมควร ทั้ งในส่วนของภาษาคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองของ Network เป็นตน้ แต่ บล็อก เพียงแค่รู้หลกั
ในการใช้เล็กน้อยเท่านั้ น ก็สามารถสร้างพื้นท่ีของผูใ้ช้ได้อย่างง่ายดาย โดยจะมีการดีไซน์ใน
รูปแบบเฉพาะเรียกวา่ Blog Template ไวใ้ห้เลือกใช ้แต่ยงัคงมีลกัษณะท่ีค่อนขา้งตายตวั ไม่สามารถ
ดีไซน์รูปแบบ หรือปรับเปล่ียนไดห้ลากหลายเหมือนเวบ็ไซต ์และเน่ืองจากเป็นบริการให้ใชฟ้รี จึง
ตอ้งท าตามกฏของผูใ้ห้บริการ หากผูใ้ช้ท  าผิดกฎของผูใ้ห้บริการ บล็อกนั้นๆ ก็จะถูกแบน และมี
โอกาสถูกลบบล็อกได้ ตวัอย่างผูใ้ห้บริการบล็อก ได้แก่ Blogger โดย Google , OK nation Blog 
โดย เดอะเนชัน่ , BlogGang.com โดย พนัทิป.คอม เป็นตน้ 
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ในการศึกษาเร่ืองการส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะ(Public Sphere) ส่ือสังคมออนไลน์ของ
งานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y) ศิลปินเกาหลีในสังคมไทย แนวคิดส่ือใหม่และเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (New Media and Social Network) จะเป็นกรอบท่ีผูศึ้กษาน าไปใช้ในการศึกษา
รูปแบบการส่ือสารผ่านงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y)  ของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลี
ในสังคมไทย 

 
2.3 แนวคิดวฒันธรรมย่อย (Subculture) 

รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละสังคม นบัตั้งแต่การกิน การแต่งกาย 
การแสดงอารมณ์ การพกัผอ่นหยอ่นใจ ฯลฯ โดยสมาชิกในสังคมนั้นๆไดย้ึดถือเป็นแบบแผนของ
ชีวิตร่วมกนั มีแนวทางท่ีปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมาไดรั้บการยอมรับ หรือปลูกฝังวา่เป็นส่ิงดีงาม และ
เหมาะสมกบัสังคมนั้นๆ เรียกโดยรวมไดว้า่ “วฒันธรรม” โดยค าวา่ “วฒันธรรม” นั้นมาจากค าสอง
ค า คือ ค าว่า “วฒัน” ซ่ึงเป็นค าศพัท์ในภาษาบาลี คือ “วฑฺฒน” หมายถึง ความเจริญ ส่วนค าว่า 
“ธรรม” มาจากค าศพัทใ์นภาษาสันสกฤต คือ  “ธรฺม” หมายถึง ความดี เม่ือน าทั้งสองค ามารวมกนัจึง
ไดค้  าวา่ “วฒันธรรม” ท่ีหมายถึง ความดีอนัจะก่อให้เกิดความงอกงามท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย โดย
ในสังคมหน่ึงๆไม่ไดป้ระกอบไปดว้ยวฒันธรรมเพียงวฒันธรรมเดียว ซ่ึงในสังคมขนาดใหญ่มกัมี 
“วฒันธรรมยอ่ย” หรือกลุ่มของคนท่ีมีพฤติกรรม ความเช่ือ และความชอบท่ีแปลก หรือแตกต่างไป
จากสังคมใหญ่โดยรวมของตน (กาญจนา แกว้เทพ,2555) 

วฒันธรรมย่อย (Sub-culture) เป็นศพัท์ในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หมายถึง 
กลุ่มคนในสังคมท่ีมีค่านิยมและความเช่ืออันแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ เป็นคนส่วนน้อยท่ีมี
ความเห็นท่ีต่างออกไป และรวมตวักนัเหนียวแน่นเป็นกลุ่มก้อนของคนท่ีชอบอะไรคล้าย ๆ กนั 
นิยมหรือเช่ือถือในส่ิงเดียวกนั มีการส่ือสารออกมาในลกัษณะเดียวกนั โดยข้ึนอยู่กบั อายุ เพศ ชน
ชาติ ศาสนา หรือพื้นฐานต่างๆทางสังคม ซ่ึงนกัวิชาการดา้นสังคมวิทยาและดา้นวฒันธรรมไดใ้ห้
ความหมายของวฒันธรรมยอ่ยไวด้งัน้ี 

Alfred Mclung Lee (1946) นักสั งคมวิทยาชาวอเมริกัน  ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
“วฒันธรรมยอ่ย” (Subculture) หมายถึง การแบ่งยอ่ยของวฒันธรรมประจ าชาติ  

Phil Cohen (1972)  นักสั งคมวิทยา ได้ให้ความหมายไว้ว่า  “ว ัฒนธรรมย่อย” 
(Subculture) คือการพฒันาวฒันธรรมของกลุ่มคนเล็กๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อสนองตอบความสนใจในดา้น
ต่างๆ เช่น ดนตรี งานอดิเรก เป็นตน้ 

Hall and Jefferson (1993) ให้ความหมายไวว้่า “วฒันธรรมยอ่ย” เป็นวิธีการท่ีกลุ่มย่อย
ใช้จดัการกบัวตัถุและวิถีชีวิตด้านอ่ืนๆท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มอ่ืนๆของสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อ
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สร้าง อตัลกัษณ์ เป็นวิธีการปฏิบติัของกลุ่มท่ีด าเนินไปอยา่งมีความหมายและมีส านึก ไม่วา่จะเป็น 
วตัถุ ความสัมพนัธ์ ระบบค่านิยม ระบบความเช่ือ ลว้นแต่มีเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่ม 

Michael Brake (1985) นกัวิชาการสายวฒันธรรมศึกษา กล่าวว่า ชนชั้นทางสังคม เพศ
สภาพ จริยธรรม อาจมีส่วนเก่ียวข้องส าคัญในกลุ่มวฒันธรรมย่อย เป็นรูปแบบหน่ึงของการ
แสดงออกของกลุ่มคนในโครงสร้างทางสังคมท่ีดอ้ยกวา่ เพื่อเป็นการตอบโตก้ลุ่มโครงสร้างหลกั
ของสังคม  

“วฒันธรรมยอ่ย” (Subculture) ถูกน าไปใชใ้นการอา้งอิงเชิงอาชญวทิยา เพื่อใชแ้ทนการ
รวมตวักนัของกลุ่มบุคคล ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงเพื่อสร้างการยอมรับตาม
บรรทดัฐานท่ีกลุ่มก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถท าให้ตนเองเป็นท่ียอมรับในสังคมได้ ซ่ึงสาเหตุ
หลกัเกิดจากความเหล่ือมล ้าในดา้นต่างๆ ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมหลกักบัวฒันธรรมยอ่ย
เองนั้นก็มีได้หลายรูปแบบ บางรูปแบบเป็นการอยู่ร่วมกนัเฉยๆ บางรูปแบบอาจพยายามต่อรอง
เพื่อใหไ้ดมี้พื้นท่ีในแสดงออก 

วฒันธรรมย่อยต่างๆในสังคมนั้นจะมีอ านาจไม่เท่ากัน ในแง่ของโครงสร้างอ านาจ 
วฒันธรรมยอ่ยจะถูกครอบง าจากวฒันธรรมหลกั ดงันั้น จึงมีกระบวนการด้ินรนต่อสู้เชิงอ านาจ เป็น
การตอบโต ้ต่อรองของวฒันธรรมย่อยท่ีมีต่อวฒันธรรมหลกั เพื่อการด ารงอยู่และสืบทอดต่อไป
ของวฒันธรรมยอ่ยนั้นๆ  

วฒันธรรมยอ่ยจึงเป็นการท าความเขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยใ์นทางสังคมวิทยาของ
กลุ่มยอ่ย ในแง่ของการต่อสู้กบัระบบความหมายท่ีครอบง า วฒันธรรมและสัญญะดา้นความหมาย 
การแสดงออก หรือรูปแบบการใช้ชีวิต สะทอ้นให้เห็นถึงการพยายามแก้ปัญหาความขดัแยง้เชิง
โครงสร้างท่ีเกิดข้ึนจากบริบททางสังคมโดยรวม  

จากแนวคิดเร่ืองวฒันธรรมย่อย (Subculture) ผูศึ้กษาจะน าไปใช้ในการศึกษาเร่ืองการ
ส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะ(Public Sphere) ส่ือสังคมออนไลน์ของงานเขียนแฟนฟิคชั่นวาย (Fan 
Fiction Y) ศิลปินเกาหลีในสังคมไทย 

 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัแฟน (Fans) 

“แฟน” จาการตรวจสอบความหมายจากพจนานุกรมฉบบัราชบญัฑิตยสถานพ .ศ. 2542 
ให้ความหมายไวว้่า ค  าว่า “แฟน” หมายถึง ผูนิ้ยมชมชอบ เช่น แฟนเพลง, แฟนภาพยนตร์, แฟน
มวย, ผูท่ี้เป็นท่ีชอบพอรักใคร่, คู่รัก, สามีหรือภรรยา ซ่ึงค าว่า “แฟน” นั้นมีรากศพัท์มาจากค าว่า
“Fanatic”ซ่ึงเป็นภาษาลาติน เป็นค าท่ีมีประวติัมายาวนาน โดยความหมายตามตวัอกัษรของค าน้ี 
หมายถึงการเป็นส่วนหน่ึงของผูรั้บใช ้(Temple Sevant)หรือผูอุ้ทิศทุ่มเทอยา่งเตม็ท่ี (Devotee) ซ่ึงค า
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น้ีมกัมีความหมายโดยนยัไปในทางลบ หมายถึง ผูห้ลงใหลอยา่งมวัเมาลุ่มหลง ผูค้ลัง่ไคล ้และค าน้ี
ในช่วงหน่ึงได้เคยถูกน ามาใช้หมายถึง “บุคคลวิกลจริต” ด้วยเน่ืองจากความคลั่งไคล้นั้ นเป็น
ลกัษณะอาการทางจิตวิทยา “แฟน” ภายหลงัถูกก าหนดและพฒันาความหมายของค าๆน้ี โดยขยาย
รวมถึงความจงรักภกัดี  

McQuail (1994) ไดเ้สนอแนวคิดเร่ืองแฟนและกลุ่มจงรักภกัดีไว ้โดยจ าแนกประเภท
ของแฟนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

“Fans” คือ กลุ่มท่ีติดตามผลงานของส่ือมวลชน ขาดลักษณะทางสังคม สามารถ
เปล่ียนแปลงไดต้ามกาลเวลา และยดึติดกบัเน้ือหาท่ีมีผูน้  าเสนอ ถา้เน้ือหาเปล่ียนแปลงไปกลุ่มแฟน
จะสลายตวัไดท้นัที คนส่วนใหญ่มกัจะไม่รู้ตวัวา่ตนเองอยูใ่นกลุ่มน้ี บางคร้ังกลุ่มคนเหล่าน้ีอาจจะ
ไดรั้บแรงกระตุน้จากส่ือ หรือเป็นไปดว้ยความสมคัรใจท่ีจะรวมกลุ่มกนัเองอยา่งเป็นทางการ 

“Medium Audience” คือ กลุ่มท่ีมีความจงรักภกัดีต่อส่ือชนิดนั้นอย่างจริงจงั โดยอาจ
เกิดจากการกระตุน้ของส่ือ เช่น การโฆษณาชวนเช่ือ ลกัษณะน้ีจะเป็นพวกท่ีติดอยูก่บัช่องใดช่อง
หน่ึง สถานีใดสถานีหน่ึง ติดองคก์รส่ือมวลชน ติดหนงัสือ คนกลุ่มน้ีจะมีลกัษณะท่ีเป็นกลุ่มแฟนท่ี
ยาวนานไม่สลายง่าย 

Jenson (1992) นกัวชิาการทางดา้นจิตวทิยา กล่าววา่ “Fans” คือ อาการป่วยไขท้างสังคม
อย่างหน่ึง แฟนเป็นกลุ่มคนท่ีได้รับความทุกข์ทรมานจากความไม่เพียงพอทางด้านจิตวิทยา 
กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนของแฟน เป็นส่ิงท่ีชดเชยทางดา้นจิตวิทยาอยา่งหน่ึง เป็นการทดแทนความ
ไม่เพียงพอในชีวิต เน่ืองมาจากความแปลกแยกและภาวะไร้กฎเกณฑ์ท่ีขาดสายสัมพนัธ์ทางสังคม
ในวิถีชีวิตแบบสังคมสมยัใหม่ กลุ่มคนท่ีเป็นแฟนจะตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของส่ือมวลชนซ่ึงเป็นผู ้
น าเสนอภาพของผูท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดงัให้เป็นท่ีช่ืนชอบของกลุ่มคนอีกทั้ง Jenson ยงัมองว่า“แฟน” 
ถูกตั้งข้ึนเพื่อตอบสนองระบบดารา (Star System)และยงัไดแ้ยกแฟนออกเป็น 2 ลกัษณะ โดยแยก
จากลกัษณะอาการทางสังคม ดงัน้ี 

1. แฟนผูห้ลงใหลแต่เพียงล าพงั (Obsesses Loaner) จะเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกท่ีตอ้งการ
ให้ตนแตกต่างจากผูอ่ื้น ท าให้ความเป็นมวลชนน้อยลง คนเหล่าน้ีจะถูกตดัออกจากสังคม ชีวิตขอ
พวกเขาจะถูกครอบง าโดยความมีช่ือเสียง ความโด่งดงัของดารา นกัร้อง นกักีฬา ท่ีตนช่ืนชอบจน
สูญเสียความเป็นตวัตนของตนเอง คนกลุ่มน้ีจะถูกย ัว่ยุจากส่ือมวลชน อาจน าไปสู่อาการทางจิตท่ีน า
โลกมายามาสู่ชีวติจริง เช่น อยากท าร้ายคนท่ีเป็นข่าวกบับุคคลท่ีตนช่ืนชอบ คลัง่ไคล ้เป็นตน้ 

2. แฟนกลุ่มผูบ้า้คลัง่ (Hysterical Member of a Crowd) จะเป็นกลุ่มแฟนท่ีหลงใหล คลัง่
ไคลส่ิ้งใดส่ิงหน่ึงอย่างบา้งคลัง่แบบไม่มีเหตุผล โดยมีความจงรักภกัดีต่อผูมี้ช่ือเสียงนั้น เช่น แฟน
เพลง แฟนบอล แฟนกลุ่มน้ีจะถูกชกัจูง หรือครอบง าไดง่้ายโดยอิทธิพลจากภายนอก 
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Jenkins (1992) กล่าวว่า “แฟน” มักถูกพิจารณาว่าเป็นผูท่ี้ มีความชอบท่ีผิดปกติ มี
รสนิยมความช่ืนชอบท่ีมากเกินควร ค าว่าแฟนมกัจะถูกมองและให้ความหมายโดยบุคคลอ่ืน และ
มกัจะมองว่าพวกเขาเป็นพวกท่ีอนัตราย บ่อยคร้ังท่ีมีความหลงใหลจนน าไปสู่ความรุนแรง ซ่ึง 
Jenkins เห็นวา่ทศันะเช่นน้ีเป็นการตดัสินจากมุมมองของคนชั้นสูง และเป็นความเช่ือท่ีขาดความ
เครารพต่อวถีิชีวติท่ีธรรมดาสามญั 

ส าหรับความหมายของ “แฟน” นั้ นได้มีการแบ่งประเภทออกตามลักษณะของ
พฤติกรรมในการติดตามผลงานของผูมี้ช่ือเสียงท่ีช่ืนชอบไว ้ดงัน้ี 

แฟนบอย (Fan boys) คือ ค าท่ีใชเ้รียกผูช้าย มกัใชก้บัชายวยัรุ่นท่ีอุทิศตนให้กบัส่ิงใดส่ิง
หน่ึง หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงอย่างท่ีสุด ส่วนใหญ่แฟนประเภทน้ีจะมาจากการช่ืนชอบการ์ตูน 
แฟนบอยจะมีความเช่ียวชาญในเร่ืองรายละเอียดเล็กๆนอ้ยๆท่ีเก่ียวกบังานอดิเรกของพวกเขา และก็
จะใส่ใจในรายละเอียดเหล่านั้นอยา่งจริงจงั แต่บ่อยคร้ังค าน้ีถูกใชใ้นการวิจารณ์ในทางไม่ดีโดยถูก
มองวา่ส่วนใหญ่จะเป็นผูห้มกมุ่น ข้ีขลาด ไม่กลา้สู้สังคม 

แฟนเกิร์ล (Fan girls) คือค าท่ีใชเ้รียกกลุ่มแฟนท่ีเป็นผูห้ญิง มีกลุ่มแฟนท่ีมีแนวโน้มจะ
อุทิศตนสู่อารมณ์ และความรู้สึกในมุมท่ีโรแมนติคและอ่อนโยนมากกวา่ พฤติกรรมของแฟนกลุ่มน้ี
เป็นท่ีเช่ือว่ามีความแปรปรวนไดง่้าย สามารถท่ีจะเส่ือมความช่ืนชอบลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท่ีพบมาก
สุดคือการหลงใหลในศิลปิน ดารา หรือนกักีฬาชาย 

แฟนคลบั (Fan club) คือ กลุ่มย่อยของแฟนๆท่ีสามารถแบ่งปันความสนใจ ความช่ืน
ชอบในปรากฏการณ์ต่างๆได ้เช่น แฟชัน่ งานอดิเรก หรือนกัเขียนจุดประสงคอ์ยา่งแทจ้ริงของแฟน
กลุ่มน้ีก็คือ ศิลปะ กีฬา บนัเทิง แฟนกลุ่มน้ีจะอุทิศเวลาเพื่อติดตามส่ิงท่ีตนช่ืนชอบอยา่งใกลชิ้ด และ
คอยให้ความส าคญัในส่ิงเล็กๆน้อยๆ เช่น วดัเกิด สีท่ีชอบ อาหารท่ีชอบ เป็นตน้ เป็นกลุ่มแฟนท่ีมี
ความสัมพนัธ์สนิทสนมกนั และรู้จกักนัในภายในกลุ่มสมาชิก ใช้ช่องทางเวป็ไซต์ แฟนเพจ หรือ
สร้างกลุ่มในเฟซบุค๊ เป็นช่องทางในการติดต่อพบปะ รวมตวักนั หรือแจง้ข่าวสารต่างๆแก่สมาชิก 

แฟนดอม (Fandom) คือ กลุ่มของบรรดาแฟนๆท่ีคอยติดตามข่าวสาร ความเคล่ือนไหว
ของศิลปิน ดารา นักร้อง เหมือนๆกับแฟนคลับ แต่จะเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่กว่า กล่าวได้ว่ามี
ลกัษณะเป็นเครือข่าย มีการสร้างช่องทางการรายงานข่าวสาร ความเคล่ือนไหวของศิลปิน ดารา 
นกัร้องท่ีช่ืนชอบ ใหส้มาชิกไดติ้ดตามซ่ึงช่องทางนั้นๆยงัใชใ้นการแจง้ข่าวการจดักิจกรรม หรือการ
พบปะ การรวมตัวกันของสมาชิกโดยใช้เว็ปไซต์ แฟนเพจเฟซบุ๊ค หรือทวิตเตอร์ เป็นต้น 
ด าเนินการโดยแฟนบ่อยคร้ังท่ีสมาชิกจะรู้จักกันผ่านกิจกรรมพบปะสังสรรค์ของกลุ่ม แต่ใน
ปัจจุบนัส่วนใหญ่จะรู้จกักนัผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต โดยค าวา่ “แฟนดอม” น้ีมีท่ีมาจากบรรดาแฟนๆนว
นิยายแนววิทยาศาสตร์ก่อตั้งข้ึนในสมยั ค.ศ.1930 การแสดงออกของแฟนดอมนั้นมกัจะแสดงออก
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ดว้ยการแต่งนวนิยายข้ึนเองท่ีเรียกวา่ “แฟนฟิคชัน่” (Fan Fiction) หรือบางคนนิยมแต่งกายเป็นตวั
ละครในนวนิยาย ศิลปิน นกัร้อง หรือนกัแสดงท่ีตนเองช่ืนชอบท่ีเรียกกนัวา่ “คอสเพลย”์ (Cosplay) 

แฟนฟิคชั่น (Fan Fiction) ถือเป็นงานเขียนประเภทหน่ึงท่ีไดถู้กน าเสนอ โดยเป็นการ
หยิบยืมตวัละครจากงานเขียนตน้ฉบบัไม่ว่าจะเป็นนวนิยาย บทประพนัธ์ การ์ตูน หรือภาพยนตร์ 
จนรวมไปถึงตวัศิลปินต่างๆท่ีมีช่ือเสียงท่ีตนเองช่ืนชอบมาแต่งใหม่ แต่งเป็นภาคต่อหรือภาคตน้
ของตน้ฉบบัเดิม หรือแต่งเป็นเร่ืองราวตามความชอบของตนเป็นการเล่าเร่ืองตามแต่จินตนาการของ
ผูเ้ขียน โดยไม่ไดมี้การขออนุญาตเจา้ของผลงาน ซ่ึงงานแฟนฟิคชัน่ส่วนใหญ่นั้นก็เกิดข้ึนจากการ
เป็นแฟนคลบัท าข้ึนโดยแฟนคลบัท่ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะท าเพื่อการคา้ใดๆ แต่ท าดว้ยความคลัง่
ไคล ้หลงใหล ช่ืนชอบเท่านั้นและไดน้ ามาเผยแพร่ผา่นส่ือสังคมออนไลน์  

แฟนฟิคชั่นวาย (Fan Fiction Y) งานเขียนประเภทแฟนฟิคชั่นถือเป็นงานท่ีมีความ
เฉพาะกลุ่มสูง ในส่วนของงานแฟนฟิคชัน่วายนั้นจะมีลกัษณะเฉพาะกลุ่มมากยิ่งข้ึนตรงไปอีก โดย
ท่ีจะเป็นการเล่าเร่ืองในลกัษณะชายรักชาย คือ ตวัเอกซ่ึงเป็นผูช้ายจะถูกเขียนให้มีความสัมพนัธ์กบั
ผูช้ายดว้ยกนั ซ่ึงค าวา่ “Y”(วาย) นั้นมีท่ีมาจากค าวา่ “YAOI”(ยาโออิ,ยาโอย)  ยอ่มากจากอกัษรตวั
แรกของค าสามค า นั่นคือ Yamanashi หมายถึง ไม่ มีไคลแมกซ์  (No Climax) และ  Ochinashi 
หมายถึง  ไม่ มีประเด็น  (No Point)  และ Iminashi หมายถึง ไม่ มีความหมาย (No Meaning)  
(Suzuki,1998; Lunsing,2006 อ้างถึงใน ญาณาธร เจียรรัตนกุล,2550) ส่วนค าศัพท์ท่ีหมายถึงตัว
ละครในงาน YAOI จะเรียกตวัละครชายท่ีรับบทพระเอกเรียกวา่ “Seme” (อ่านวา่ เซ-เมะ หรือ เมะ / 
เสะ) หมายถึง ฝ่ายรุก มกัมีรูปร่างสูงใหญ่ และเหมือนผูช้ายปกติ และเรียกตวัละครชายท่ีรับบท
นางเอกเรียกวา่ “Uke” (อ่านวา่ อุ-เคะ หรือ อุ๊ / เคะ) หมายถึง ฝ่ายรับ มกัมีหนา้ตาและรูปร่างเหมือน
ผูห้ญิง เป็นค าศพัทท่ี์มีตน้ก าเนิดมาจากญ่ีปุ่น ใชค้ร้ังแรกในวงการนิยายและการ์ตูน เร่ิมแรกเดิมทีค า
น้ีหมายถึง ประเภทหน่ึงของผลงานล้อเลียนการ์ตูนท่ีตีพิมพ์ในหนังสือ หรือ การ์ตูนอะนิเมชั่น 
(Animation) มงังะ (Manga,ญ่ีปุ่น : 漫画) ท่ีเรียกว่า โดจินชิ (Doujinshi,ญ่ีปุ่น : 同人誌) ซ่ึง
เป็นท่ีนิยมในขณะนั้น แต่ปัจจุบนัความหมายไดเ้ปล่ียนไปกลายเป็น ลกัษณะความสัมพนัธ์แบบรัก
ร่วมเพศ เชิงอีโรติก (Erotic) หรือโรแมนติก (Romantic) ระหวา่งชายกบัชาย ซ่ึงความหมายดงักล่าว
ไม่ไดก้ล่าวถึงความรักของชายรักร่วมเพศ (เกย)์ แต่เป็นรูปแบบหน่ึงของความรักท่ี "เหนือ" กว่า
ความรักระหว่างคนต่างเพศทัว่ไป ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง (ญาณาธร เจียรรัตนกุล
,2550) ในสังคมไทยมีค าเรียกกลุ่มผูอ่้านหรือผูท่ี้ช่ืนชอบงาน YAOI วา่ “สาววาย”   

แฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y)ไดรั้บความนิยมมากในบรรดาแฟนเกิร์ล (Fan Girls) ท่ี
ช่ืนชอบการ์ตูน หรือ ตวัละครในนวนิยาย ในบางกรณีท่ีเป็นตวัการ์ตูน สาเหตุท่ีพวกเธอชอบโครง
เร่ือง นวนิยายนั้น เป็นเพราะมนัเต็มไปดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัละครในเร่ืองท่ีโรแมนติก ใน
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บางกรณีบรรดาแฟนเกิร์ล (Fan Girls) ตอ้งการท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของตวัละครในนวนิยาย ซ่ึงพวก
เธอจินตนาการวา่ตวัเอกในละครจะตกหลุมรักเธอหรือแต่งงานกบัเธอ ทั้งๆ ท่ีตวัละครเหล่านั้นไม่มี
ตวัตนก็ตาม (ภทัรนนัท ์หนุนภกัดี,2550)  

งานเขียนแฟนฟิคชัน่วายน้ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มแฟนคลบัของศิลปิน
เกาหลีโดยเฉพาะศิลปินกลุ่ม (Boyband) ซ่ึงเป็นกลุ่มศิลปินชายท่ีมีบุคลิก คาแร็กเตอร์ท่ีเน้นไปทาง
สดใส น่ารัก การแต่งกาย และผวิพรรณท่ีดูดีมีความละมา้ยคลา้ยกบัความเป็นผูห้ญิงมาก ท าให้แฟน
คลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทยส่วนใหญ่ติดตามและให้ความสนใจกบังานเขียนชนิดน้ีเป็นอย่าง
มาก ความนิยมของแฟนฟิคชั่นวายศิลปินเกาหลีในสังคมไทยเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงจากเพียงแค่
เขียนแบ่งปันกนัตามส่ือออนไลน์ต่างๆ แต่ดว้ยกระแสความนิยมของกลุ่มแฟนคลบัจึงท าให้มีการ
ตีพิมพแ์ฟนฟิคชัน่วายเกิดข้ึน 

การตีพิมพ์แฟนฟิคชัน่วาย เป็นเล่มตามท่ีเด็กวยัรุ่นซ้ือหาอ่านกนันั้น เกิดจากการโพสต์
แฟนฟิคชัน่วายเร่ืองต่างๆ ลงบนเวบ็ไซต ์เร่ืองไหนท่ีเป็นท่ีนิยมมีการโหวตสูงหรือเรตต้ิงสูงก็จะถูก
ตีพิมพอ์อกมาตามความตอ้งการ ส่วนในเร่ืองของราคานั้น ผูเ้ขียนจะเป็นผูก้  าหนดราคา บางเล่มอาจ
มีราคาสูงถึง 300 กวา่บาท แต่ก็ยงัเป็นท่ีตอ้งการของผูอ่้านแฟนฟิคชัน่วาย  
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ภาพที่ 2.1  ภาพแสดงตวัอยา่งรายละเอียดการเปิดสั่งจองงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายจากเวบ็ไซตเ์ด็กดี
ดอทคอม  

 
ทีม่า:  http://www.dek-d.com 
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วิธีการในการสั่งซ้ือหนังสือนิยายแฟนฟิคชั่นวาย ส่วนใหญ่จะเป็นไปในรูปแบบของ
การ พรีออเดอร์ (Pre Order) โดยจะมีการแจง้รายละเอียดของหนงัสือ จ านวนหนา้ และราคา รวมถึง
มีการแจง้ช่องทางการจ่ายเงินเป็นเลขท่ีบญัชีเพื่อให้ผูอ่้านโอนเงินมาท าการซ้ือหนงัสือ แลว้จดัพิมพ์
ตามจ านวนท่ีมีการสั่งจองไวเ้ท่านั้น ซ่ึงผูเ้ขียนอาจจะเพิ่มความพิเศษของการรวมเล่มหนงัสือโดย
การ เพิ่มตอนพิเศษท่ีไม่มีเผยแพร่ทางส่ือออนไลน์ รวมไปถึงการเพิ่มของแถมอ่ืนๆ เช่น ท่ีคั่น
หนงัสือ หรือรูปภาพของศิลปินเกาหลีท่ีเป็นตวัละครในเร่ือง เป็นตน้ 

 

 
ภาพที ่2.2  ภาพแสดงตวัอยา่งหนงัสือแฟนฟิคชัน่วาย  

 
ทีม่า:  http://writer.dek-d.com/ 
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และเม่ือการน างานเขียนแฟนฟิคชัน่วายมาพิมพเ์ป็นหนังสือไดรั้บความสนใจจากผูท่ี้
ติดตามอ่านมากข้ึน จึงได้มีการรวมตวักันของกลุ่มผูท่ี้สนใจ และมีใจรักในงานเขียนชนิดน้ีจดั
กิจกรรม “งานตลาดฟิค” ข้ึน ซ่ึงงานน้ีเป็นงานท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ขียนไดส้ามารถน าผลงานเขียนของ
ตนเองนั้นมาวางขาย และผูอ่้านสามารถมาเดินเลือกซ้ือหนังสือ หรือมาพบปะพูดคุยกับผูเ้ขียน 
รวมถึงการมาพบปะกบัผูท่ี้ช่ืนชอบในส่ิงเดียวกนัน้ีได ้และภายในงานยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆท่ีจดัข้ึนเพื่อ
ผูม้อบความสนุกให้ผูเ้ขา้ร่วมงานอีกดว้ย โดย “งานตลาดฟิค” น้ีจะมีการประกาศรายละเอียดต่างๆ
เก่ียวกับงานท่ีจะจัดข้ึนในแต่ละคร้ังผ่านทางเฟซบุ๊ค (Facebook) ท่ีใช้ช่ือว่า “Fiction Market” 
รวมถึงมีการแชร์ผ่านส่ือออนไลน์อ่ืนๆ เช่นช่องทางทวิตเตอร์ (Twitter) เพื่อช่วยในการกระจาย
ขอ้มูลอีกทางหน่ึงดว้ย ซ่ึง “งานตลาดฟิค” ท่ีวา่น้ีไดมี้การจดัมาแลว้ทั้งหมด 11 คร้ังดว้ยกนั  

 
ภาพที่ 2.3  ภาพแสดงตวัอยา่งเฟซบุ๊ค (Facebook) ช่ือ “Fiction Market” ช่องทางในการส่ือสารการ
จดั “งานตลาดฟิค” 

 
ทีม่า:  https://web.facebook.com/MiniFictionMarket 
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ภาพที ่2.4 ภาพแสดงตวัอยา่งบรรยากาศ “งานตลาดฟิค” 
 

ทีม่า:  https://web.facebook.com/MiniFictionMarket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.5  ภาพแสดงตวัอยา่งการขายหนงัสือรวมเล่มแฟนฟิคชัน่วาย ในงานตลาดฟิค 
 

ทีม่า:  https://web.facebook.com/MiniFictionMarket 
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จากแนวคิดเก่ียวกบัแฟน (Fans) ผูศึ้กษาจะน าไปใชใ้นเพื่อการศึกษาเร่ืองการส่ือสารใน
พื้นท่ีสาธารณะ(Public Sphere) ส่ือสังคมออนไลน์ของงานเขียนแฟนฟิคชั่นวาย (Fan Fiction Y) 
ศิลปินเกาหลีในสังคมไทย เพื่อให้ทราบถึงบทบาทของแฟนฟิคชัน่วาย ในฐานะพื้นท่ีสาธารณะของ
กลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทย   

 
2.5 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ภทัรนนัท ์หนุนภกัดี(2550) ไดศึ้กษาเร่ืองแฟนคลบั : กระบวนการกลุ่มและพฤติกรรม
สมาชิก วตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาถึงกระบวนการกลุ่มแฟนคลบั พฤติกรรมสมาชิกแฟนคลบั และ
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้เป็นสมาชิกแฟนคลบัซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มแฟนคลบัคือคนท่ีช่ืน
ชอบในตวัศิลปินเดียวกนั รวมกลุ่มกนัสร้างเพื่อนท่ีในสังคมเพื่อแสดงถึงตวัตนสมาชิกแฟนคลบั
เสมือนเป็นเคร่ืองต่อรองและเรียกร้องการกระท าตอบท่ีเหมาะสมจากคนในสังคม กลุ่มมีโครงสร้าง
หลวม โดยมีเวบ็ไซต์คลบัเป็น “ศูนยก์ลาง” ในการขบัเคล่ือนกลุ่ม องค์ประกอบท่ีท าให้กลุ่มแฟน
คลับยงัคงอยู่ในสังคม คือ โครงสร้างกลุ่มท่ีแข็งแรง สมาชิกมีความผูกพนักนัอย่างเหนียวแน่น 
สมาชิกแสดงบทบาทหน้าท่ีของตนเองทั้งก่อนและหลังเป็นสมาชิก บรรทัดฐานกลุ่มไม่ขดัต่อ
บรรทดัฐานหลกัของสังคมและสถานภาพกลุ่มท่ีสามารถดึงดูดให้สมาชิกตอ้งการเป็นส่วนหน่ึง ใน
ส่วนของพฤติกรรมผลการศึกษา คือ สมาชิกจะมีการน าเสนอพฤติกรรมผ่านวิธีการท่ีเด่นชดั เช่น 
การกรีดร้อง การเฝ้าติดตาม หรือการสนบัสนุนทางดา้นเงินทอง ส่ิงของ และวธีิการบอกเป็นนยั เช่น 
การแต่งกายดว้ยเคร่ืองแต่งกายคลบั ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีเป็นเสมือนการต่อสู้ด้ินรนเพื่อสร้างความหมาย
ของพฤติกรรมข้ึนเพื่อต่อรองกบัคนในสังคม ให้ทราบถึงตวัตนของสมาชิก โดยมี “ส่ือ” เป็นปัจจยั
ส าคญัในการเผยแพร่และผลิตซ ้ าภาพลกัษณ์เหล่านั้นในส่วนของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้เป็น
สมาชิกแฟนคลับ คือ ปัจจยัทางสังคม ได้แก่ บุคคลอ้างอิงหรือตวัศิลปินปัจจยัต่อมา คือ ปัจจยั
คาดหวงั ได้แก่ ความต้องการใกล้ชิดศิลปินความต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของศิลปิน และ
ตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อผอ่นคลายความตึงเครียดจากการด าเนินชีวติในสังคมโลกาภิวตัน์ 

รัตนาวลี เกียรตินิยมศกัด์ิ(2542) ได้ศึกษาเร่ือง มณฑลสาธารณะของการส่ือสารผ่าน
ส่ือกลางคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษา www.pantip.com และ www.sanook.com โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาถึงลกัษณะ หน้าท่ี และประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในมณฑลสาธารณะของการส่ือสารผ่านส่ือกลาง
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะการส่ือสารผา่นส่ือกลางคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเวทีเสวนา
ทางวฒันธรรม(Cultural forum) ท่ีมีประเด็นตามความสนใจของผู ้ใช้งาน และยงัมีลักษณะเป็น
ชุมชนเสมือน(Virtual community) ท่ีเกิดข้ึนขนาดไปกบัโลกของความเป็นจริง ลกัษณะการมีส่วน
ร่วมเป็นการปฏิสัมพนัธ์กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์(Machine interactivity) หน้าท่ีในมณฑลสาธารณะ
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ของการส่ือสารผา่นส่ือกลางคอมพิวเตอร์ คือ เป็นช่องทางให้ผูใ้ชง้านมีส่วนในในหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
คือ การให้ขอ้มูลสาธารณะ การสอดส่องและดูแลสภาพแวดลอ้ม การกระตุน้เร้าและผลกัดนัเพื่อ
พฒันาผลประโยชน์แห่งชาติ การสร้างสายสัมพนัธ์ การให้ความบนัเทิง และช่องทางการส่ือสาร
ตอ้งห้าม นอกจากน้ีแลว้ผูใ้ช้งานยงัใช้เพื่อผลประโยชน์และความพึงพอใจของตนเอง คือ ใช้เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการส่วนตวั เป็นแหล่งขอ้มูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคนอ่ืนๆเพื่อน าไปเป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง และใชเ้พื่อเป็นตวักลางในการสร้างสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ 

จกัรกฤษณ์ มะสะพนัธ์ุ (2551)ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบการส่ือสารออนไลน์ในเวบ็ Blog 
กรณีศึกษา : Bloggang และ OK Nation Blog วตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบการส่ือสารออนไลน์ 
รูปแบบของการพฒันาความสัมพนัธ์ และรูปแบบของภาษาท่ีใช้ในเว็บบล็อก โดยผลการศึกษา
พบวา่ รูปแบบการส่ือสารในเวบ็บล็อกของ Bloggang และ OK Nation Blog เป็นการน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสาร งานเขียน รวมถึงบนัทึกประจ าวนัของเจา้ของบล็อก โดยมีลกัษณะการส่ือสารท่ีแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และทักทายผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น รวมถึงประเด็นหัวข้อต่างๆท่ีได้ตั้ งข้ึน
ส าหรับเวบ็ Bloggang เน้ือหาจะเน้นการเขียนเล่าเร่ืองราวส่วนตวั และเร่ืองทัว่ไป ส าหรับเวบ็ OK 
Nation Blog เน้ือหาจะเน้นข่าวสารและการเมืองเป็นหลัก ในส่วนของรูปแบบการพัฒนา
ความสัมพนัธ์นั้นพบว่า หลงัจากท่ีเจา้ของบล็อกได้เร่ิมมีการเขียนบล็อกของตนเองอย่างต่อเน่ือง 
และมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทกัทายกนั พบวา่ รูปแบบความสัมพนัธ์จะมีลกัษณะเป็นกนัเอง มี
ความผูกพนั และใกลชิ้ดกบัผูเ้ขียนบล็อกรายอ่ืนๆท่ีไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน ท าให้เกิดความรู้สึกไวใ้จ
กัน ผู ้เขียนบล็อกหลายรายมีการแลกเปล่ียนข้อมูลช่องทางการติดต่อส่ือสารเพื่อใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารกนั จนสุดทา้ยก็เกิดความสัมพนัธ์ขั้นสนิทสนม มีการติดต่อนดัหมายออกมาพบกนัใน
โลกแห่งความเป็นจริง ส าหรับรูปแบบของภาษาในเวบ็ Blog พบวา่ ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนขอ้ความ
จะมีการน าสัญลกัษณ์ รูปภาพ Icon หรือ Emoticon เขา้มาประกอบในการเขียนเร่ืองราวต่างๆด้วย 
ซ่ึงภาษาหรือถอ้ยค าท่ีพบในเวบ็ Bloggang  จะนิยมใชภ้าษาพูดทัว่ไปในการเขียนและจะพบภาษาท่ี
เป็นค าศพัท์เฉพาะกลุ่มเป็นจ านวนมาก ในขณะท่ีทางเวบ็ OK Nation Blog พบวา่จะใช้ภาษาท่ีเป็น
ทางการ เป็นภาษาเชิงวชิาการ แต่จะมีการใชค้  าท่ีค่อนขา้งรุนแรงในกลุ่มยอ่ยบล็อกการเมือง 

จุติมาศ เกล้ียงเกลา และ พรทิพย ์เยน็จะบก(2556)ได้ศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ของกลุ่ม
ศิลปินเกาหลีใตผ้า่นส่ือใหม่และพฤติกรรมแฟนคลบั วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ของกลุ่ม
ศิลปินนกัร้องของประเทศเกาหลีใต ้และพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลบัของกลุ่มศิลปินนกัร้องของ
ประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ ภาพลักษณ์ของกลุ่มศิลปิน
นกัร้องของประเทศเกาหลีใตผ้า่นส่ือใหม่ คือ เฟซบุ๊คและทวิตเตอร์ และพฤติกรรมต่างๆของแฟน
คลบั จากการศึกษาพบวา่ ภาพลกัษณ์ท่ีน าเสนอผา่นเฟซบุค๊ถูกสร้างและก าหนดโดยบริษทัค่ายเพลง
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ตน้สังกดั ในขณะท่ีภาพลกัษณ์ท่ีน าเสนอผ่านทางทวิตเตอร์จะมีลกัษณะของความเป็นตวัตนจริง
ของศิลปินนกัร้อง ซ่ึงมีผลต่อความช่ืนชอบของแฟนคลบั ในส่วนของพฤติกรรมแฟนคลบั คือ การ
เปิดรับวฒันธรรมเพลงป๊อบเกาหลี, การรวมกลุ่มกนัของแฟนคลบั, การบริโภคสินคา้, การใชภ้าษา
และการปฏิสัมพนัธ์กบัแฟนคลบัต่างประเทศ, การติดตามศิลปินและการเดินทางไปประเทศเกาหลี
ใต ้พบวา่ แฟนคลบัแต่ละคนมีพฤติกรรมในแต่ละดา้นมากนอ้ยต่างกนัไป  

ภาสกร จิตรใคร่ครวญ(2553) ได้ศึกษาเร่ือง เทคโนโลยีของส่ือใหม่และการน าเสนอ
ตวัตนต่อสังคมกบัพฤติกรรมการส่ือสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ วตัถุประสงคใ์นการศึกษา เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ของบริบททางสังคม การส่ือสารออนไลน์ การมีปฏิสัมพนัธ์ และความเป็น
ส่วนตวักบัแนวคิดการน าเสนอตวัตนต่อสังคม ศึกษาความสัมพนัธ์ของเทคโนโลยีของส่ือใหม่กบั
แนวคิดการน าเสนอตวัตนต่อสังคม ศึกษาความสัมพนัธ์ของแนวคิดการน าเสนอตวัตนต่อสังคมกบั
พฤติกรรมการส่ือสารของผู ้ใช้บนส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ และศึกษาความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีของส่ือใหม่และแนวคิดการน าเสนอตวัตนต่อสังคมกบัพฤติกรรมการส่ือสารของผูใ้ช้
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชส่้วนใหญ่ใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
ประจ าทุกวนัและวนัละมากกวา่ 3 ชัว่โมงต่อวนั ในส่วนของบริบททางสังคม การส่ือสารออนไลน์ 
การมีปฏิสัมพนัธ์ ความเป็นส่วนตัว และเทคโนโลยีของส่ือใหม่มีความสัมพนัธ์กับระดับการ
น าเสนอตวัตนต่อสังคม และระดบัการน าเสนอตวัตนต่อสังคมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ส่ือสารของผูใ้ช้บนส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงเทคโนโลยีของส่ือใหม่และระดับการ
น าเสนอตัวตนต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่ือสารของผูใ้ช้บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

ญาณาธร เจียรรัตนกุล (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองYAOI: การ์ตูนเกยโ์ดยผูห้ญิงเพื่อผูห้ญิง โดย
มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อน าเสนอเสียงและสะทอ้นมุมมองของผูห้ญิงท่ีช่ืนชอบการ์ตูนYAOI 
หรือ “คนใน” ทางด้านวฒันธรรมย่อย เพศภาวะ และเพศวิถีท่ีเต็มไปด้วยความหลากหลายท่ีไม่
สามารถน าเสนอเพียงภาพตวัแทนบางส่วนให้กลายเป็นภาพเหมารวมว่าเป็นลักษณะตายตวัได้
ทั้งหมด และเพื่อศึกษากลไกในการตอบโตข้องคนในท่ีมีต่อการควบคุมส่ือของภาครัฐและสังคม
ดว้ยการนิยามว่าเป็นส่ือทางเพศ จากผลการศึกษาพบว่า เสียงและมุมมองท่ีปรากฏในงานศึกษาน้ี 
เป็นเพียงส่วนหน่ึงของคนในท่ีเต็มไปดว้ยความหลากหลายท่ีอาจจะมีเพียงส านึกร่วมกนัทางดา้น
ความช่ืนชอบ YAOI เช่นเดียวกัน แม้ว่าการศึกษาน้ีจะไม่สามารถน าเสนอความหลากหลายได้
ทั้งหมดเน่ืองจากขอ้จ ากดัของการศึกษา แต่การศึกษาในคร้ังน้ีอาจจะเป็นส่วนหน่ึงในการเขยา่ภาพ
เหมารวมของคนในท่ีมีเพียงหน่ึงเดียวใหห้ายไป นอกจากนั้นกลไกการตอบโตข้องคนในท่ีมีต่อการ
ควบคุมส่ือของภาครัฐและสังคม จากการถูกนิยามวา่เป็นส่ือทางเพศนั้น โดยผูว้ิจยันั้นเช่ือว่าYAOI 



35 

ไม่วา่จะถูกจ ากดัความวา่เป็นส่ือทางเพศหรือไม่ แต่อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็นบัวา่เป็นส่ือทางเลือกและพื้นท่ี
อยา่งหน่ึงท่ีมีผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง 

จากเอกสาร แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้น ามาเป็นแนวทางในการศึกษา
รูปแบบการส่ือสารและการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะ (Public Sphere) ในส่ือสังคมออนไลน์ ผา่นงานเขียน
แฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y) ของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทยเพื่ออธิบายและเขา้ใจ
กระบวนการ การใชพ้ื้นท่ีสาธารณะ (Public Sphere) ในส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มแฟนคลบัศิลปิน
เกาหลีในสังคมไทยผา่นงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y) และเป็นแนวทางในการก าหนด
กลยุทธ์ในการสร้างส่ือสารสนเทศออนไลน์ในการส่ือสารขอ้มูลประเภทอ่ืนๆกบัเครือข่ายต่างๆทาง
สังคมไดใ้นอนาคต 

 
2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่2.6  กรอบแนวคิด 
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จากกรอบแนวคิดแสดงให้ เห็ น ถึ งการศึกษ ารูปแบบการ ส่ื อส ารงาน เขี ยน                        
แฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y) โดยใช้การศึกษาผ่านแนวคิดส่ือใหม่และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(New Media and Social Network) แนวคิดพื้นท่ีสาธารณะ (Public Sphere) แนวคิดวฒันธรรมการมี
ส่วนร่วม (Participatory Culture)  แนวคิดเร่ืองวฒันธรรมย่อย (Subculture) และแนวคิดเก่ียวกับ
แฟน (Fans)  เพื่อท าความเขา้ใจในรูปแบบการส่ือสารและการใช้พื้นท่ีสาธารณะ (Public Sphere) 
ในส่ือสังคมออนไลน์ ผ่านงานเขียนแฟนฟิคชั่นวาย (Fan Fiction Y) ของกลุ่มแฟนคลับศิลปิน
เกาหลีในสังคมไทย 



 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ือง “รูปแบบการส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะ(Public Sphere) ส่ือสังคมออนไลน์
ของงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y) ศิลปินเกาหลีในสังคมไทย”  เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ 
ผูว้ิจ ัยจะใช้วิธีการน าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยมุ่งท่ีจะศึกษา
รูปแบบการส่ือสารผา่นงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y), ศึกษาบทบาทของแฟนฟิคชัน่วาย 
(Fan Fiction Y) ในฐานะพื้นท่ีสาธารณะ (Public Sphere),  และศึกษาส่ือใหม่ในฐานะเป็นช่อง
ทางการส่ือสารสาธารณะของงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y) ระเบียบวิธีวิจยัท่ีผูว้ิจยัใช ้
คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant 
Observation)  ร่วมกบัการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary Source) 
 
3.1 ประชากรและการคัดเลือกตัวอย่างประชากร 
 ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์เพื่อดูรูปแบบการส่ือสารงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายของกลุ่ม
แฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทยวา่มีลกัษณะและรูปแบบการส่ือสาร รวมถึงการใชส่ื้อใหม่ หรือ
ส่ือสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการส่ือสารอยา่งไร 
 วธีิการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
 3.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวเิคราะห์รูปแบบการส่ือสาร 
 ประชากร คือ ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Network) ท่ีใช้ในการส่ือสารงานเขียนแฟนฟิ
คชัน่วายศิลปินเกาหลีในสังคมไทย ซ่ึงในการท าวิจยัคร้ังน้ี ท าการเลือกตวัอย่าง โดยผูว้ิจยัใช้การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation)  และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จากประชากรส่ือสังคมออนไลน์ทั้งหมด ท าการเลือกศึกษาเฉพาะส่ือสังคม
ออนไลน์ 3 ส่ือหลกั ไดแ้ก่  

 เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม (www.dek-d.com) ซ่ึงเว็บไซต์ท่ีเปิดพื้นท่ีให้สามารถใช้งาน
พื้นท่ีไดฟ้รีและมีคอลมัน์รวบรวมงานเขียนไวม้ากท่ีสุดเวบ็หน่ึงในประเทศไทย   

 Facebook และ Twitter ช่องทางส าหรับเผยแพร่ ขอ้มูล ข่าวสาร และติดต่อส่ือสารบน
ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายและกวา้งขวางในประเทศไทย  
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โดยทั้ง 3 ช่องทางเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมมากส าหรับการน าเสนองาน
เขียนแฟนฟิคชัน่วาย โดยผูว้ิจยัวิเคราะห์ทั้งประเด็นลกัษณะและรูปแบบการส่ือสาร รวมถึงการใช้
ส่ือใหม่ หรือส่ือสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการส่ือสารอยา่งไร  
 3.1.2 ประชากรท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกในงานวิจยัช้ินน้ี มุ่งเน้นการวิเคราะห์รูปแบบการส่ือสาร ช่องทาง
ของงานเขียนประเภทแฟนฟิคชั่นวาย (Fan Fiction Y) จากทางส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ รวมถึง
บทบาทของงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายในฐานะพื้นท่ีสาธารณะ(Public Sphere) ของกลุ่มแฟนคลบั
ศิลปินเกาหลีในสังคมไทย โดยประชากรท่ีใช้ในการสัมภาษณ์คร้ังน้ีมีสถานภาพเป็นผูแ้ต่งเพื่อให้
ได้ทราบถึงรูปแบบการส่ือสาร รวมถึงช่องทางการส่ือสารงานเขียนแฟนฟิคชั่น (Fan Fiction) 
ประเภทแฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y) ของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทย  

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ 
 กลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทย ท่ีเป็นผูเ้ขียนงานแฟนฟิคชัน่วาย 
 ผูเ้ขียนแฟนฟิคชัน่วายท่ีมีงานเขียนเผยแพร่ผ่านทางส่ือออนไลน์ ผูว้ิจยัใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือกจากกลุ่มผูเ้ขียนงาน
แฟนฟิคชัน่วายของศิลปินเกาหลีท่ีมีปรากฏอยู่ในเวบ็ไซต์ เด็กดีดอทคอม (www.dek-d.com) มาก
ท่ีสุด  4 วงดว้ยกนั โดยทั้ง 4 วงไดแ้ก่ วงเอ็กโซ  (EXO)  วงซุปเปอร์ จูเนียร์ (Super Junior)  วงก๊อต
เซเวน่ (GOT7) และ วงทงบงัชินกิ (TVXQ)  
โดยผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เลือกผูเ้ขียนจ านวน 5 คน ดงัน้ี 

 1. นามปากกา :  kipuu   อาย ุ27 ปี 
 เจา้ของงานเขียนเร่ือง :  Cataholic , That Smile , Lucky ฯลฯ 

 2. นามปากกา :  WilyRover  อาย ุ27 ปี 
เจา้ของงานเขียนเร่ือง :  WWW-Who When Why The SERIES, Gisaeng, You Me Baby ฯลฯ 
 3. นามปากกา :  i3e-dwz  อาย ุ27 ปี 
เจา้ของงานเขียนเร่ือง :  Herotic, Their Room, Gotta be you, Beautiful Sinner ฯลฯ 
 4. นามปากกา :  boatpurplehead อาย ุไม่ระบุ   
เจา้ของงานเขียนเร่ือง :  At first sight – จุดแรกรัก, My Moo- ตวัอว้น, The Fan- แฟนชิป ฯลฯ 
 5. นามปากกา :  error407  อาย ุ28 ปี 
เจา้ของงานเขียนเร่ือง :  Social Casualty, Sleep with me, Crush on you ฯลฯ 
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 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกในคร้ังน้ีคือกลุ่มผูเ้ขียนแฟนฟิคชั่นวาย 
จ านวนทั้งส้ิน 5 คน ไดแ้ก่ 
 
ตารางที ่3.1 ผูเ้ขียนงานแฟนฟิคชัน่วาย จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษารูปแบบการส่ือสารและการใช้พื้นท่ีสาธารณะ 
(Public Sphere) ในส่ือสังคมออนไลน์ ผา่นงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y) ของกลุ่มแฟน
คลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทย มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล 
1.1 ข้อมูลเอกสาร เช่น วิทยานิพนธ์ บทความ ประวติัความเป็นมา ลักษณะต่างๆ

เก่ียวกบักลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทย งานเขียนแฟนฟิคชัน่วายและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่างๆ 

1.2 การเก็บข้อมูลจากส่ือสังคมออนไลน์ ผูว้ิจยัท าการเก็บข้อมูลจากส่ือ ท่ีใช้เป็น
ช่องทางในการแบ่งปันงานเขียนประเภท แฟนฟิคชัน่วาย ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์เด็กดีดอทคอม (www.dek-
d.com) Twitter และ Facebook โดยการสังเกตการณ์รูปแบบการส่ือสาร การน าเสนอ และกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนบนพื้นท่ีส่ือสังคมออนไลน์ 

เร่ิมศึกษาเก็บขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ดงักล่าว ดงัน้ี 
 เด็กดีดอทคอม (www.dek-d.com) เขา้สังเกตการณ์เม่ือ 1 มิ.ย. ถึง 30 มิ.ย. 2560 
โดยการดูลกัษณะพื้นท่ีใช้งาน ฟังก์ชั่นต่างๆในการใช้งานพื้นท่ีส าหรับการเขา้สู่งาน

เขียนแฟนฟิคชัน่วาย จากนั้นท าการเก็บขอ้มูลสัดส่วนของเน้ือหางานเขียนประเภทแฟนฟิคชัน่วาย 
ของศิลปินเกาหลีแต่ละวงท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต์เด็กดีดอทคอม เพื่อหาอนัดบัวงท่ีไดรั้บความนิยม
ทั้งส้ิน 10 อนัดบั จากนั้นท าการคดัเลือก 4 วงศิลปินเกาหลีท่ีมีผลงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายบนพื้นท่ี

ช่ือ-ช่ือเล่น เพศ อายุ / ปี นามปากกา วนัทีสั่มภาษณ์ 

1. พิรดา (มุก) หญิง 28 WilyRover  18 สิงหาคม 2560 
2. ปณิธินี (ปู) หญิง 27 kipuu  18 สิงหาคม 2560 
3. วราลี (แจ่ม) หญิง 27 i3e-dwz  19 สิงหาคม 2560 
4. โบท๊ หญิง 27 boatpurplehead 22 สิงหาคม 2560 
5. ลลิตา (อ้ี) หญิง - error407  25  สิงหาคม 2560 
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เด็กดีมากท่ีสุด 4 วง ได้แก่ วงเอ็กโซ  (EXO)  วงซุปเปอร์ จูเนียร์ (Super Junior)  วงก๊อตเซเว่น 
(GOT7) และ วงทงบงัชินกิ (TVXQ) เพื่อเขา้ไปสังเกตการณ์การใช้งานพื้นท่ีของแฟนคลบัทั้งการ
แบ่งปันเน้ือหางานเขียน การตกแต่ง การใชง้านพื้นท่ีรวมไปจนถึงการใชช่้องทางส่ือออนไลน์อ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ทวติเตอร์ (Twitter) เขา้สังเกตการณ์เม่ือ 1 ก.ค. ถึง 30 ก.ค. 2560 
โดยการดูลกัษณะการใช้งานพื้นท่ีส่ือทวิตเตอร์ในงานเขียนแฟนฟิคชั่นวาย ของแฟน

คลับ 4 กลุ่มศิลปิน ได้แก่ วงเอ็กโซ  (EXO)  วงซุปเปอร์ จูเนียร์ (Super Junior)  วงก๊อตเซเว่น 
(GOT7) และ วงทงบงัชินกิ (TVXQ) ดูการใชแ้ฮชแทก็ การสร้างพื้นท่ีรวมกลุ่มผูใ้ชง้านท่ีสนใจแฟน
ฟิคชัน่วาย 

เฟซบุก๊ (Facebook) เขา้สังเกตการณ์ม่ือ 1 ส.ค. ถึง 30 ส.ค. 2560 
 โดยการดูลกัษณะการใชง้านพื้นท่ีส่ือเฟซบุ๊กในงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ของแฟนคลบั 

4 กลุ่มศิลปิน ได้แก่ วงเอ็กโซ  (EXO)  วงซุปเปอร์ จูเนียร์ (Super Junior)  วงก๊อตเซเว่น (GOT7) 
และ วงทงบงัชินกิ (TVXQ) ดูการสร้างพื้นท่ีรวมกลุ่มผูใ้ช้งานท่ีสนใจแฟนฟิคชัน่วาย ลกัษณะการ
ใชง้านแฟนเพจ และการสร้างกลุ่ม 

ซ่ึงการสังเกตการณ์ทั้งหมดใช้เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล คือ ตารางลกัษณะการใชง้าน
พื้นท่ีส่ือสังคมออนไลน์ และไดมี้การบนัทึกภาพลกัษณะการใชง้านของส่ือสังคมออนไลน์ทั้ง 3 ส่ือ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเ และพื่อน ามาใชใ้นวเิคราห์ต่อไป 

1.3 การสัมภาษณ์ ผูว้ิจ ัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กับกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูเ้ขียน        แฟนฟิคชัน่วาย  

 เร่ิมต้นโดยการสุ่มเลือกผูเ้ขียนงานแฟนฟิคชั่นวายท่ีมีผลงานแบ่งปันในพื้นท่ีเด็กดี
ดอทคอม โดยใช้งานเขียนของศิลปินเกาหลีท่ีเป็นท่ีนิยม 4 อนัดบัแรกเป็นเกณฑ์ในการคดัเลือก
ผูเ้ขียน หลงัจากนั้นก็สุ่มเลือกติดต่อผูเ้ขียนจากทั้ง 4 กลุ่ม โดยตั้งกลุ่มตวัอยา่งไวท่ี้ 12 คน แบ่งเป็น
กลุ่มละ 3 คน จากนั้นท าการติดต่อผูเ้ขียนไปทางช่องทางติดต่อท่ีผูเ้ขียนให้ไวใ้นพื้นท่ีเว็บเด็กดี
ดอทคอม ซ่ึงก็คือ ช่องทางทวิตเตอร์ โดยการส่งขอ้ความแนะน าตวัพร้อมทั้งแจง้วตัถุประสงค์ใน
การขอสัมภาษณ์พูดคุยไปในช่องทางขอ้ความส่วนตวั(Direct Messaging) หลงัจากไดรั้บการตอบ
กลบัจึงท าการนดัหมายช่องทางและวธีิการท่ีกลุ่มตวัอยา่งสะดวกใหก้ารสัมภาษณ์ โดยในคร้ังน้ีกลุ่ม
ตวัอยา่งไดเ้ลือกใช ้3 ช่องทางในการส่ือสาร ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์2 คน สัมภาษณ์ทาง
อีเมล (E-Mail) 2 คน และการสัมภาษณ์แบบต่อหน้า 1 คน มีการเตรียมประเด็นค าถามในการ
สัมภาษณ์ ท าการส่งประเด็นค าถามให้กลุ่มตวัอย่าง ด าเนินการสัมภาษณ์ตามล าดบัวนัเวลาท่ีนัด
หมาย โดยเร่ิมจากการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์2 คน ในวนัท่ี 18 สิงหาคม 2560 การพบเพื่อสัมภาษณ์
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แบบต่อหนา้ ในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2560 1 คน และไดรั้บการตอบกบัจากการส่งค าถามสัมภาษณ์ทาง
อีเมล(E-Mail) 2 คนในวนัท่ี 22 และ 25 สิงหาคม 2560 ตามล าดบั 

2. วิเคราะห์รูปแบบการส่ือสารและการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะ (Public Sphere) ในส่ือสังคม
ออนไลน์ ผ่านงานเขียนแฟนฟิคชั่นวาย (Fan Fiction Y) ของกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีใน
สังคมไทย 

2.1 ศึกษารูปแบบการส่ือสารผ่านงานเขียนแฟนฟิคชั่นวาย  (Fan Fiction Y)  ของ
กลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทย 

2.2 ศึกษาบทบาทของแฟนฟิคชั่นวาย (Fan Fiction Y) ในฐานะพื้นท่ีสาธารณะ   
(Public Sphere) ของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทย 

2.3 ศึกษาส่ือใหม่ในฐานะเป็นช่องทางการส่ือสารสาธารณะของงานเขียน             
แฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y) 

3. ตรวจสอบผลการวิ เคราะห์ รูปแบบการส่ือสารและการใช้พื้ น ท่ีสาธารณะ             

(Public Sphere) ในส่ือสังคมออนไลน์ ผา่นงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y) ของกลุ่มแฟน

คลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทย 

4. สรุปผลการศึกษา และอภิปรายผล 
 5. ขอ้เสนอแนะ 
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ภาพที ่3.1  ภาพแผนผงัแสดงล าดบัวธีิการเก็บขอ้มูลและระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 
 
 

Fan Fiction 
Y 
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ตารางที ่3.2 ตวัอยา่งตารางการเก็บขอ้มูลลกัษณะการใชง้านพื้นท่ีส่ือสังคมออนไลน์ 
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.3.1 การวิเคราะห์รูปแบบการส่ือสารงานเขียนแฟนฟิคชั่น วายของกลุ่มแฟนคลับ

ศิลปินเกาหลีในสังคมไทย จากเวบ็ไซต์ เด็กดีดอทคอม (www.dek-d.com) Facebook และ Twitter 
เพื่อใหท้ราบถึงรูปแบบการส่ือสาร การน าเสนอ และกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนบนพื้นท่ีส่ือสังคมออนไลน์ 

 3.3.2  การสัมภาษณ์ เชิ งลึก  (In-depth Interview) โดยเต รียมค าถาม ท่ี เหมาะสม 
ครอบคลุม และสอดคลอ้งกบัค าถามน าวจิยัเพื่อให้สามารถควบคุมการสนทนาให้เป็นไปตามความ
ตอ้งการได้ เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการส่ือสาร และบทบาทของแฟนฟิคชั่นวาย ในฐานะพื้นท่ี
สาธารณะของกลุ่มแฟนคลบั โดยใช้เคร่ืองบนัทึกเสียงเป็นอุปกรณ์บนัทึกการสนทนา จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์   (E-mail)  ส่ือสังคมออนไลน์ และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงขอ้มูลค าตอบท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์ดงักล่าวจะถูกน ามาวเิคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลเอกสาร และการสังเกตการณ์ 

 ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ 
 ผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ตอบรับกบัวตัถุประสงค์

ในการศึกษา ดงัน้ี 
 ค าถามจะมุ่งเน้นไปในประเด็นรูปแบบการส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะท่ีเป็นส่ือสังคม

ออนไลน์ของงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ไดแ้ก่ 
1) ช่องทาง หรือส่ือสังคมออนไลน์ใดบ้างท่ีท่านเลือกน ามาใช้กับงานเขียนแฟน           

ฟิคชัน่วาย เพราะอะไร และใชง้านส่ือสังคมออนไลน์นั้นๆอยา่งไรบา้ง 
2) คิดวา่ช่องทางหรือส่ือสังคมออนไลน์ใดบา้งท่ีเหมาะสมกบังานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย 

เพราะอะไร และส่ือสังคมออนไลน์นั้นๆสามารถน าไปใช้กบังานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ไดอ้ยา่งไร
บา้ง 

3) ช่องทาง หรือส่ือสังคมออนไลน์ใดท่ีไดรั้บกระแสตอบรับ (feedback) จากผูอ่้านมาก
ท่ีสุด และเป็นการตอบรับมาในลกัษณะใด อยา่งไร 

4) คิดวา่ส่ือสังคมออนไลน์มีความส าคญั จ าเป็นมากนอ้ยแค่ไหน และจ าเป็นอยา่งไรกบั
งานเขียนแฟๆนฟิคชัน่ วาย 

5) ผู ้เขียนได้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์น้ี (Dek-D.com / Facebook / Twitter) ในการท า
กิจกรรมใดบา้ง โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวกบังานแฟนฟิคชัน่วาย (อธิบายเป็นขอ้ๆ) 

 ค าถามจะมุ่งเน้นไปในประเด็นบทบาทของแฟนฟิคชั่นวาย (Fan Fiction Y) ในฐานะ
พื้นท่ีสาธารณะ  (Public Sphere) ของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทย ไดแ้ก่ 
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1) คิดว่างานเขียนแฟนฟิคชั่นวายมีผลต่อความนิยมในตวัศิลปินท่ีท่ีถูกน ามาเป็นตวั
ละครเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ อยา่งไร 

2) งานเขียนแฟนฟิคชัน่วายมีส่วนช่วยในการรวมกลุ่มกนัของแฟนคลบัศิลปินเกาหลีใน
สังคมไทยอยา่งไรบา้ง 

3) คิดวา่งานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย สามารถแสดงถึงความนิยม หรือความช่ืนชอบท่ีมีต่อ
ศิลปินไดม้ากนอ้ยแค่ไหน อยา่งไร 

4) ถา้เปรียบส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใชอ้ยูน้ี่ (Dek-D.com / Facebook / Twitter) เป็นเสมือน
ชุมชน ชุมชนหน่ึง ท่านคิดว่าชุมชนน้ีส่งผลต่อท่านอย่างไร และส่งผลต่อศิลปินกลุ่มเกาหลีท่ีช่ืน
ชอบอยา่งไร 

5) คิดว่าส่ือสังคมออนไลน์ในทุกวนัน้ีมีส่วนช่วยในการสร้างการด ารงอยู่และเติบโต
ของงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย รวมถึงการรวมกลุ่มกนัของแฟนคลบัหรือไม่ อยา่งไร 
 3.3.3  การสั งเกตแบบไม่ มี ส่ วน ร่วม  (Non-Participant Observation)  โดยใช้การ
บนัทึกภาพจากคอมพิวเตอร์ ในขอ้สังเกตท่ีพบเพื่อน าไปประกอบการอธิบายผลการวิจยัให้ชดัเจน
ข้ึนโดยมุ่งเนน้ไปท่ีบทบาท และรูปแบบการส่ือสารของผูเ้ขียนแฟนฟิคชัน่ วาย ผา่นลกัษณะการใช้
ส่ือสังคมออนไลน์  
 
3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  ผูศึ้กษาได้น าเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการส่ือสารและการใช้พื้นท่ี
สาธารณะ ในส่ือสังคมออนไลน์ ผา่นงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีใน
สังคมไทย ไดใ้ห้ท่ีปรึกษางานวจิยัในคร้ังน้ีเป็นผูต้รวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือก่อนท่ีจะน าไปใช้
วเิคราะห์ประเด็นต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ รูปแบบการส่ือสารผ่านงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย บทบาทบทบาท
ของแฟนฟิคชัน่วาย ในฐานะพื้นท่ีสาธารณะ และส่ือใหม่ในฐานะเป็นช่องทางการส่ือสารสาธารณะ
ของงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย  
 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation)  ร่วมกบัการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
(Documentary Source) โดยใช้กรอบแนวคิด เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องต่างๆมาประกอบ
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การศึกษาวิเคราะห์ผลการศึกษาในคร้ังน้ี จากนั้นน าเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
ตามหลกัของการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 
3.6 การน าเสนอผลการวจัิย 
  เม่ือผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลและท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดแลว้ ผูว้ิจยัจะน าเสนอ
ผลการวจิยัโดยแบ่งประเด็นท่ีไดศึ้กษาตามบทต่อไปน้ี 
  บทท่ี 4 ผลการศึกษา 

  1) รูปแบบการส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะส่ือสังคมออนไลน์ของงานเขียนแฟน              
ฟิคชัน่วาย 

  2) บทบาทของแฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y) ในฐานะพื้นท่ีสาธารณะ(Public Sphere) 
ของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทย 
  บทท่ี 5 สรุปผลการวจิยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 



 
 

บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 การวจิยัเร่ือง “รูปแบบการส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะ(Public Sphere) ส่ือสังคมออนไลน์

ของงานเขียนแฟนฟิคชั่นวาย (Fan Fiction Y) ศิลปินเกาหลีในสังคมไทย”  มีวตัถุประสงค์ท่ีจะ
ศึกษารูปแบบการส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะ(Public Sphere) ส่ือสังคมออนไลน์ผา่นงานเขียนแฟน            
ฟิคชั่น วาย (Fan Fiction Y)  ของกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีในสังคมไทย และศึกษาส่ือสังคม
ออนไลน์ในฐานะเป็นช่องทางการส่ือสารสาธารณะของงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y)  

ระเ บียบวิ ธีวิจัย ท่ีผู ้วิจ ัยใช้  คือ การสัง เกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant 
Observation)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ร่วมกับการศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง (Documentary Source) โดยในบทน้ีผูว้จิยัไดข้อน าเสนอผลวจิยัออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 4.1 รูปแบบการส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะส่ือสังคมออนไลน์ของงานเขียนแฟนฟิ
คชัน่วาย  

 4.1.1 เวบ็บล็อกบนพื้นท่ีเวบ็ไซต ์Dek-D.com   
 4.1.2 ส่ือสังคมออนไลน์ ทวติเตอร์ (Twitter) 
 4.1.3 ส่ือสังคมออนไลน์ เฟซชบุก๊ (Facebook) 
 4.2 บทบาทของแฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y)ในฐานะพื้นท่ีสาธารณะ(Public Sphere) 

ของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทย 
  

4.1 รูปแบบการส่ือสารในพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ส่ือสังคมออนไลน์ของงานเขียนแฟน    
ฟิคช่ัน วาย (Fan Fiction Y) 

 แฟนฟิคชัน่ จดัเป็นส่ือ D.I.Y. Media ท่ีไดรั้บความนิยมอนัดบัตน้ๆของกลุ่มแฟนคลบั 
และเม่ือวิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีเก็บมาได ้พบว่ารูปแบบการส่ือสารของงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย บน
ส่ือสังคมออนไลน์นั้นเกิดจากกระแสความนิยมในตวัศิลปินเกาหลีท่ีช่ืนชอบและพฤติกรรมของ
กลุ่มแฟนท่ีเร่ิมใช้พื้นท่ีสังคมออนไลน์เป็นพื้นท่ีในการแสดงออกและแบ่งปันเร่ืองราวต่างๆของ
ศิลปินท่ีตวัเองช่ืนชอบแก่คนคอเดียวกนั โดยส่ือออนไลน์ท่ีพบวา่เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมในการ
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ใช้เป็นช่องทางในการส่ือสารงานเขียนแฟนฟิคชั่นวาย ได้แก่ เว็บบล็อกบนพื้นท่ีเว็บไซต์เด็กดี
ดอทคอม ทวติเตอร์ และเฟซบุก๊ 

 ดงันั้นในงานวิจยัช้ินน้ี ผูว้ิจยัจึงไดห้ยิบยกช่องทางส่ือออนไลน์ทั้ง 3 ส่ือขา้งตน้เพื่อมา
ศึกษาลกัษณะการใช้งานของผูเ้ขียนแฟนฟิคชั่นวายศิลปินเกาหลีในสังคมไทยว่ามีลกัษณะ หรือ
รูปแบบการใช้งานในแต่ละช่องทางอยา่งไร เพื่อให้เกิดความเขา้ใจต่อรูปแบบการส่ือสารในพื้นท่ี
สาธารณะ 

ส่ือสังคมออนไลน์ของงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย น้ี ซ่ึงรูปแบบการส่ือสารของผูเ้ขียน
แฟนฟิคชัน่วาย ในพื้นท่ีสาธารณะทั้ง 3 ช่องทางสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

4.1.1 เวบ็บลอ็กบนพืน้ทีเ่วบ็ไซต์ Dek-D.com   
 ในการคน้หาเวบ็ไซต์เด็กดีดอทคอมนั้น เม่ือพิมพ ์ลงไปบนช่องคน้หาของ google จะ

พบหนา้เวบ็ไซตเ์ด็กดี.คอม ซ่ึงอธิบายตวัเองวา่เป็นเวบ็ส าหรับวยัรุ่นโดยเฉพาะ เม่ือเขา้มายงัหนา้เวบ็
เด็กดีก็จะพบกบัคอลมัน์ต่างๆมากมายทั้งดา้นความบนัเทิง และสาระข่าวต่างๆท่ีเก่ียวกบัวยัรุ่นโดย
เฉาะดา้นการศึกษา  

 
ภาพที ่4.1 ตวัอยา่งการคน้หาเวบ็ไซตเ์ด็กดีดอทคอม เม่ือพิมพ ์ลงไปบนช่องคน้หาของ google 
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ภาพที ่4.2 ตวัอยา่งคน้หานิยายในเวบ็ไซตเ์ด็กดีดอทคอม  

 

จากการศึกษาผูว้จิยัพบวา่ ในส่วนของคอลมัน์นิยายนั้นก็มีหลายๆส่วนให้เลือกคน้หาได ้
สามารถเขา้สู่หนา้คน้หาไดจ้ากแถบคอลมัน์นิยายไดเ้ลย หรือสามารถเล่ือนลงมาตามหนา้เวบ็เร่ือยๆ 
จนเจอคอลมัน์ท่ี 11 ซ่ึงเป็นหมวด “นิยาย/นกัเขียน” ซ่ึงตรงส่วนน้ีก็จะมีหมวดย่อยๆให้เลือกเขา้สู่
นิยายท่ีสนใจไดท้นัทีเช่นกนั โดยไดแ้บ่งตามหมวดของนิยายไว ้ไม่ว่าจะเป็นนิยายท่ีรวมทุกหมวด 
หมวดรักหวานแหวว หมวดแฟนตาซี หมวดแฟนฟิคเกาหลี หมวดนิยายสีขาว เป็นตน้ 

 
ภาพที ่4.3 ตวัอยา่งคอลมัน์นิยายในเวบ็ไซตเ์ด็กดีดอทคอม 
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ซ่ึงในแต่ละหมวดก็จะแสดง 5 อนัดบันิยายยอดฮิตในแต่ละหมวดไว ้โดยมีขอ้มูลถึงช่ือ
เร่ือง จ านวนตอน และจ านวนยอดผูท่ี้เขา้ชม ใหส้ามารถเลือกเขา้ไปอ่านไดเ้ลย แต่หากเลือกเขา้การ
คน้หานิยายท่ีสามารถใส่รายละเอียดในการคน้หาไดม้ากข้ึน ก็สามารถเลือกเขา้ผ่านคอลมัน์นิยาย
จากแถบดา้นบนของเวบ็ไซต ์เม่ือเขา้สู่คอลมัน์นิยาย จะปรากฏแท็บ (Tab) ใหม่ข้ึนเป็นหนา้ “คลงั
นิยายออนไลน์” ซ่ึงในหน้าน้ีจะให้ผูใ้ช้สามารถค้นหานิยายได้โดยสามารถกรอกค าคน้เพื่อระบุ
ความตอ้งการของชนิดนิยายไดช้ดัเจนข้ึน  

 
ภาพที ่4.4 ตวัอยา่งรายช่ือเร่ืองในคอลมัน์นิยายท่ีในเวบ็ไซตเ์ด็กดีดอทคอม 

  
 การค้นหานิยายแบบป้อนค า สามารถระบุ ช่ือเร่ือง ช่ือผูแ้ต่ง เร่ืองย่อ รวมถึงหมวด 
สถานะ และประเภทของนิยายได้อีกด้วย โดยในส่วนของหมวดนิยายจะมีการแบ่งหมวดอย่าง
ละเอียดเป็นหมวดสงคราม พจญภยั แฟนตาซี รักดราม่า รักคอมเมด้ี วิทยาศาสตร์ ก าลังภายใน 
สืบสวน แอ๊คชัน่ รวมไปจนถึงนิยายแฟนฟิคต่างๆ ทั้งแฟนฟิคเกาหลี แฟนฟิคไทย แฟนฟิคเอเชีย 
แฟนฟิคฝร่ัง แฟนฟิคนิยาย การ์ตูน เกมส์ อีกดว้ย ทั้งหมดน้ีเป็นเพียงแค่บางส่วนของหมวดนิยาย
ทั้งหมด ในส่วนของสถานะจะสามารถเลือกระบุไดว้า่ตอ้งการหานิยายทั้งหมด นิยายท่ีมีสถานะจบ
แลว้ หรือนิยายท่ียงัไม่จบ ในส่วนของประเภทก็จะประกอบไปดว้ย นิยายทุกประเภท ประเภทเร่ือง
สั้น หรือเร่ืองยาว 
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ภาพที ่4.5 ตวัอยา่งแถบช่ือในหนา้แสดงผลของเร่ืองแฟนฟิคชัน่วาย  

 
ผูว้ิจยัพบว่า เม่ือผูใ้ช้คลิกเข้าไปยงัหน้านิยายท่ีเลือก จะปรากฏหน้าท่ีเป็นพื้นท่ีของ

นกัเขียนเร่ืองนั้นๆ โดยส่วนใหญ่ในหนา้แรกจะประกอบไปดว้ย แถบช่ือเร่ืองท่ีอยู่ดา้นบนสุดของ
หนา้ ซ่ึงในแถบช่ือน้ีจะมีบอกวา่เร่ืองน้ีเป็นแฟนฟิคชัน่วาย หรือไม่ และเป็นเร่ืองของศิลปินคน(วง)
ใด เช่น [Fic-Y][TVXQ] The Flower Boy  [Got7]  ทรราชล่ารัก [MarkBam]  หรือ THE MATADOR 
(Chanback) เป็นตน้ นอกจากนั้นก็จะรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นยอดความนิยม จ านวนท่ีไดรั้บ
โหวต ยอดเขา้ชมในเดือนน้ี ยอดเขา้ชมทั้งหมด รวมถึงจ านวนคอมเมนท์ จ  านวนความช่ืนชอบ 
จ านวนการแชร์ และช่องทางการแชร์ไปยงัส่ือสังคมออนไลน์อ่ืนๆ ได้แก่ เฟซบุ๊ก ทวิเตอร์ กู
เกิลพลสั และส่งเป็นขอ้ความให้กบัสมาชิกเด็กดีดอทคอมด้วยกนั  นอกจากนั้นยงัมีส่วนท่ีบอก
รายละเอียดของนิยายเร่ืองนั้ นๆ หมวดของเร่ือง ช่ือผู ้แต่งซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของ
นามปากกา ID ของผูแ้ต่งส าหรับการเขา้ถึงหนา้โปรไฟล์ผูแ้ต่งโดยตรง และแท็ก (Tags) ท่ีผูแ้ต่งจะ
ระบุค า เพื่อให้ใชใ้นการคน้หา โดยค าส่วนใหญ่จะเป็นช่ือกลุ่มศิลปินท่ีเป็นตวัละคร คู่ชิป คู่จ้ิน หรือ
ตวัละครหลกัของเร่ือง รวมถึงระบุด้วยว่าเป็นฟิคชัน่ วาย เช่น tvxq yunjae y หรือ got7 mackbam 
yaoi เป็นตน้  
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ลกัษณะของดีไซน์และสีสันลวดลายจะข้ึนอยูก่บัผูแ้ต่งท่ีจะเลือกตกแต่ง น าธีมใดๆมาใช ้
สามารถอพัโหลดภาพเขา้มาใช้ส าหรับประกอบ ตกแต่ง หรืออธิบายเน้ือหาไดต้ามชอบ นอกจาก
ภาพประกอบแลว้ยงัสามารถแชร์ลิงค์ ใส่เพลงหรือภาพวิดิโอจาก YouTube ได้ดว้ย ในส่วนของ
เน้ือหา จากการศึกษาพบว่าช่วงแรกของเน้ือหาจะเป็นการเกร่ินบอกรายละเอียดของเร่ือง ผูแ้ต่ง
แนะน าตวัเอง บอกเรทของเร่ือง ค าเตือนต่างๆเพื่อเป็นการท าความเขา้ใจแก่ผูอ่้านในเบ้ืองตน้ เช่น 
เรท PG-15 to NC-22 ฟิคเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองราวระหว่างชายกับชายรับไม่ได้หรือไม่ชอบแนวน้ีไม่
แนะน าให้อ่านนะคะ หรือ เร่ืองน้ีผูช้ายทอ้งได ้เป็นตน้ ถดัมามกัจะเป็นการแนะน าตวัละครของเร่ือง 
มีทั้งแบบท่ีใชภ้าพประกอบและไม่มีภาพประกอบ  

 

 
ภาพที ่4.6 ตวัอยา่งหนา้แนะน าเน้ือหาของแฟนฟิคชัน่วาย  
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ภาพที ่4.7 ตวัอยา่งค าแนะน าในหนา้แนะน าเน้ือหาของแฟนฟิคชัน่วาย  

 
 หลงัจากการเกร่ินบอกรายละเอียดต่างๆ ถา้เป็นซ็อตฟิค (เร่ืองสั้น) ในล าดบัต่อไปก็จะ

เป็นส่วนของเน้ือหาของเร่ือง บรรยายมาจนถึงตอนจบ แต่ถา้เป็นเร่ืองยาวก็จะเป็นการแบ่งออกเป็น
ตอนๆ โดยในแต่ละตอนก็จะถูกรวบรวมไวท่ี้คอลัมน์ สารบญัซ่ึงจะมีการระบุช่ือตอนไวอ้ย่าง
ชดัเจน เป็นล าดบั สะดวกต่อการเลือกเขา้ไปอ่านเน้ือหาในแต่ละตอนไดเ้ลย นอกจากช่ือตอนแลว้ยงั
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มีการแจง้วนัท่ีล่าสุดท่ีผูเ้ขียนเขา้มาแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเน้ือหาไวใ้ห้ทราบอีกดว้ย เพื่อท่ีผูอ่้านจะ
ไดท้ราบวา่มีการอปัเดตเร่ืองราวโดยผูเ้ขียนล่าสุดเม่ือไร  

 รายละเอียดส่วนต่อไปท่ีอยูถ่ดัมาจากสารบญัก็คือ ส่วนของคอลมัน์ “ผลงานอ่ืนๆของผู ้
แต่ง” ซ่ึงจะมีการรวบรวมผลงานของผูแ้ต่งคนเดียวกนัน้ีไวใ้หส้ามารถเลือกเขา้ไปอ่านไดอี้ก โดยจะ
มีรายละเอียดในบอกทั้ง หมวดของเร่ือง จ านวนตอน จ านวนคนเขา้ชม จ านวนโพสต ์คะแนนโหวต
ท่ีไดรั้บในรูปแบบเปอร์เซ็น รวมไปถึงวนัท่ีอปัเดตผลงานคร้ังล่าสุด ซ่ึงขอ้มูลส่วนน้ีจะมีปริมาณ
มากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บัจ  านวนผลงานของผูแ้ต่งคนนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่4.8 ตวัอยา่งสารบญังานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย  

 
ผูว้ิจยัพบด้วยว่า จะมีส่วนของบทวิจารณ์ และค านิยมโดยเปิดพื้นท่ีให้ผูอ่้านสามารถ

เขียนบทวจิารณ์และค านิยมใหก้บัเร่ืองนั้นๆไดด้ว้ย จากนั้นก็จะเป็นพื้นท่ีในส่วนของความคิดเห็นท่ี
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ผูอ่้านจะสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆได ้ซ่ึงจะแสดงอยู่ในส่วนทา้ยของทุกๆหน้า ทุกๆตอน 
ของเร่ืองนั้นๆจะมีตวัเลขบอกจ านวนรวมของความคิดเห็นทั้งหมด แลว้จึงเป็นขอ้ความแสดงความ
คิดเห็นท่ีจะแสดงไล่ตามล าดบัจากความคิดเห็นล่าสุด จะมีขอ้มูลโปรไฟล์ของผูแ้สดงความคิดเห็น 
วนัเวลาท่ีเขา้มาแสดงความคิดเห็น และมีขอ้ความบอกว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นจากตอนท่ี
เท่าไรอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.9 ตวัอยา่งค านิยมโดยผูอ่้านงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย  
 
 ผูว้ิจยัพบว่า นอกจากความสะดวกในการคน้หานิยายส าหรับผูอ่้านแลว้ ในส่วนของ

ผูเ้ขียนนั้น ก็จะมีการจดัการท่ีเป็นระบบเช่นกนั โดยในหนา้การคน้หานั้นยงัมีการจดัท าแถบไอคอน
ดา้นขวามือของเวบ็ไซตเ์พื่อการใชง้านของผูเ้ขียนนิยายอีกดว้ย มีทั้งการเร่ิมตน้เขียนนิยาย การเพิ่ม/
แกไ้ขนิยาย ขั้นตอนการลงนิยาย เร่ิมตน้ขาย และกฏการใช้งาน โดยในส่วนของเร่ิมตน้การเขียน
นิยายนั้นเม่ือคลิกเขา้สู่หวัขอ้น้ีจะพบขอ้มูลต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผูเ้ขียนท่ีตอ้งการใช้พื้นท่ี
ของเวบ็ไซตเ์พื่อท าการลงผลงาน  
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ภาพที ่4.10 ตวัอยา่งแถบการใชง้านส าหรับผูเ้ขียน 
 
ในส่วนของการลงเน้ือหานิยายนั้นจะตอ้งมีการสมคัรสมาชิกของเวบ็ไซตเ์พื่อรับ Dek-D 

ID ก่อนหรือสามารถเลือกเขา้สู้ระบบไดด้ว้ยโซเซียลมีเดียท่ีใชง้านอยูไ่ดเ้ช่นกนั ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก ทวิต
เตอร์ หรือกูเกิลพลสั เม่ือสมคัรสมาชิก หรือท าการล็อกอินแลว้ก็จะเขา้สู้หน้าพื้นท่ีส าหรับผูเ้ขียน 
โดยสามารถกดเลือกสร้างนิยายใหม่ดว้ยการระบุประเภทงานเขียนวา่เป็นเร่ืองยาว (มีหลายๆตอน) 
เร่ืองสั้ น(จบในตอนเดียว) หรือ Visual Novel ในหน้าน้ีเป็นเสมือนพื้นท่ีส่วนตวัของผูใ้ช้งาน ซ่ึง
ผูใ้ช้งานสามารถเลือกหมวด Dashboard จากไอคอนทางซ้ายของเวบ็ไซต์เพื่อท่ีจะสามารถเขา้มาดู
รายละเอียดต่างๆเก่ียวกบันิยายท่ีน ามาลงไวไ้ด ้เช่น ยอดวิวทุกเร่ือง จ านวนคอมเมนททุ์กเร่ือง หรือ
เรตต้ิงเฉล่ียของทุกเร่ือง เป็นตน้ 
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ภาพที่ 4.11 ตวัอย่างหน้าการเขา้สู่ระบบด้วย Dek-D ID และตวัอย่างหน้าการสร้างนิยายส าหรับ
ผูเ้ขียน 

 
 ผลจาการสังเกตการณ์ใน www.dek-d.com 

การเขา้ไปสังเกตการณ์งานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ใน www.dek-d.com ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแฟนฟิคชัน่วาย ในการศึกษาไว ้4 กลุ่มคือ กลุ่มแฟนฟิคชัน่วาย วงเอ็กโซ (EXO) กลุ่มแฟน
ฟิคชัน่วาย วงก๊อตเซเวน่ (GOT7) กลุ่มแฟนฟิคชัน่วาย วงซุปเปอร์ จูเนียร์ (Super Junior) และกลุ่ม
แฟนฟิคชั่นวาย วงทงบงัชินกิ (TVXQ) ซ่ึงได้ท าการเร่ิมสังเกตการณ์ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2559 ถึง 
ตุลาคม 2560 สาเหตุท่ีไดเ้ลือกทั้ง 4 กลุ่มในการศึกษาเน่ืองจากเป็นกลุ่มศิลปินท่ีไดรั้บความนิยมใน
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก และมีจ านวนแฟนฟิคชั่นท่ีปรากฏในเว็บไซต์ dek-d.com มากท่ีสุด 
(ขอ้มูล เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559) ซ่ึงสามารถอธิบายผลท่ีไดจ้ากการสังเกตการณ์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.2  ตารางแสดงอนัดบัจ านวนงานเขียนแฟนฟิคชัน่ (Fan Fiction) ของกลุ่มศิลปินเกาหลีใน
เวบ็ไซตเ์ด็กดีดอทคอม 10 อนัดบั (ขอ้มูลเม่ือเดือน พฤศจิกายน 2559) 

 
ทีม่า:   http://www.dek-d.com 

 
 ผลทีไ่ด้จากการสังเกตการณ์แฟนฟิคช่ันวาย วงเอก็โซ (EXO) 
 วงเอ็กโซ (EXO) เป็นกลุ่มศิลปินท่ีมีงานเขียนแฟนฟิคชัน่ในเวบ็ไซตเ์ด็กดีดอทคอมมาก

ท่ีสุด โดยมีจ านวนถึง 27,829 เร่ือง (ขอ้มูล เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559) โดยเป็นกลุ่มผูเ้ขียนท่ีใช้
พื้นท่ีในการลงผลงานและรวบรวมงานเเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ไวม้ากท่ีสุดในบรรดางานเขียนแฟน  
ฟิคชัน่วาย ทั้งหมด ซ่ึงคู่ท่ีไดรั้บความนิยมในการน ามาเขียนเป็นตวัละครหลกัของแฟนฟิคชัน่วาย 
นั้น ไดแ้ก่ คู่ของชานยอลกบัแบคฮยอน หรือท่ีเรียกกนัวา่คู่ “ชานแบค ChanBaek”  รองลงมาเป็นคู่
ของเซฮุนกบัลู่หาน หรือท่ีเรียกกนัวา่คู่ “ฮุนฮาน HunHan” และคู่ของไคกบัดี.โอ. หรือท่ีเรียกกนัวา่คู่ 
“ไคโด KaiDo” ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่ผูเ้ขียนจะท าการระบุคู่แต่ละคู่ไวช้ดัเจนควบคู่กบัช่ือเร่ือง 
และมีการระบุช่ือวง หรือช่ือคู่ท่ีน ามาเขียนไวใ้นแท็ก (Tags #) ช่ือคู่ท่ีใช้จะเป็นการน าเอาช่ือของ
ศิลปินท่ีถูกจบัคู่มาผสมกนั ใชเ้ป็นช่ือคู่ชิป (คู่จ้ิน) เพื่อให้คนอ่านสามารถเลือกอ่าน หรือเขา้ถึงแฟน
ฟิคชั่นวาย ของคู่ท่ีชอบได้สะดวกข้ึนจากการค้นหาด้วยแท็ก (Tags #) หรือค าค้น ในส่วนของ
จ านวนผูอ่้านท่ีปรากฏนั้นก็มีบางเร่ืองท่ีได้รับความนิยมมากมีจ านวนยอดการเข้าไปอ่านกว่า 
450,000 คร้ัง  

อนัดบั ศิลปิน จ านวนแฟนฟิคช่ัน (Fan Fiction)  / เร่ือง 

1. เอก็โซ (Exo) 27,829  

2. ก๊อตเซเวน่ (Got7) 9,962 

3. ซุปเปอร์ จูเนียร์ (Super Junior) 5,090 
4. ทงบงัชินกิ (TVXQ) 3,896 
5. อินฟินิท (Infinite) 1,294 
6. ทูพีเอม็ (2PM) 1,243 
7. บ๊ิกแบง (Bigbang) 719 
8. วกิซ์ (VIXX) 428 

9. ชินฮวา (Shinhwa) 88 
10. ทีนท็อป (Teen Top) 56 



59 
 

 
ภาพที ่4.12 ตวัอยา่งงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ของวงเอก็โซ (EXO) 

 
ผูว้ิจยัพบวา่ งานเขียนส่วนใหญ่ของวง EXO จะมีหลายแนว ทั้งดราม่า คอมเมด้ี แต่ส่ิงท่ี

ขาดไม่ไดเ้ลยคือ โรแมนติก ซ่ึงบางเร่ืองเน้ือหามีความรุนแรงทั้งในส่วนของค าพูด หรือพฤติกรรม 
ของตวัละคร มีความอีโรติกปะปนอยูบ่า้ง ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีค าเตือนท่ีผูเ้ขียนแจง้ไวล่้วงหนา้ ถึงเรทข
องเน้ือหา และแจง้วา่เหตุการณ์และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นเพียงจินตนาการของผูแ้ต่ง โดยไม่ได้
มีเจตนาสร้างความเสียหายให้แก่ศิลปินแต่อย่างใด ในส่วนของการตกแต่งจะมีการแนบภาพของ
ศิลปิน บางคร้ังเป็นภาพตดัต่อท่ีท าข้ึนเพื่อให้เขา้กบัเน้ือหานั้นๆของเร่ือง ช่ือเร่ืองท่ีใช้ส่วนใหญ่
พบวา่นิยมใชช่ื้อเป็นภาษาองักฤษ ส่วนช่ือตวัละครส่วนใหญ่จะใชช่ื้อจริงๆของศิลปินเป็นหลกั ไม่
นิยมแต่งช่ือข้ึนมาใหม่ ยกเวน้เป็นเน้ือหาแนวแฟนตาซี หรือแนวยอ้นยุค ท่ีจะมีการปรับแต่งช่ือตวั
ละครให้เขา้กบัเน้ือเร่ือง บางเร่ืองมีการใช้เพลงเขา้มาช่วยเพิ่มสีสัน หรือสร้างบรรยากาศให้ผูอ่้าน
เขา้ถึงอารมณ์ของตวัละครไดอี้กดว้ย 

พบว่ามีการใช้พื้นท่ีในการโฆษณา หรือแนะน าผลงานอ่ืนๆของผูเ้ขียน โดยเป็นไปใน
ลกัษณะแนะน าผลงานเร่ืองใหม่ โดยช่องทางท่ีแจง้ให้สามารถติดต่อพูดคุย หรือติดตามผลงานได ้
ส่วนใหญ่นิยมใชช่้องทางส่ือ ทวติเตอร์ เป็นหลกั และมีในส่วนของเฟซบุก๊บา้งส าหรับบางคน ส่วน
การตอบโตก้นัระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้านผา่นทางคอมเมนทข์องเน้ือหาจะค่อนขา้งนอ้ย ส่วนใหญ่จะ
เป็นลกัษณะท่ีผูอ่้านคอมเมนทถึ์งความรู้สึกต่อเน้ือหา หรือต่อตวัละครมากกวา่ เช่น ท าเป็นดุทั้งๆท่ี
จริงแอบชอบเคา้ ปากแขง็นะพี่ชาย , ฟินนนนน ตอนหนา้ตอ้งพีคกวา่น้ีแน่ๆ เป็นตน้ ส่วนคอมเมนท์
ถึงผูเ้ขียนพบว่าจะเป็นไปในลกัษณะของการทวงถามตอนต่อไป เช่น รีบๆมาต่อนะคะไรท์ ก าลงั
สนุกเลย , รอๆๆ ตอนหนา้จะเกิดอะไรข้ึน อยา่ใหเ้กิดเร่ืองเศร้าๆข้ึนเลยนะ เป็นตน้   
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ผลทีไ่ด้จากการสังเกตการณ์แฟนฟิคช่ันวาย วงก๊อตเซเว่น (GOT7) 
 วงเก๊อตเซเว่น (GOT7)  เป็นกลุ่มศิลปินท่ีมีงานเขียนแฟนฟิคชั่นในเว็บไซต์เด็กดี

ดอทคอมจ านวน 9,962 เร่ือง (ขอ้มูล เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559) โดยคู่ท่ีไดรั้บความนิยมในการ
น ามาเขียนเป็นตวัละครหลกัของแฟนฟิคชัน่วาย นั้น ไดแ้ก่ คู่ของมาร์คกบัแบมแบม หรือท่ีเรียกกนั
ว่าคู่ “มาร์คแบม MarkBam”  รองลงมาเป็นคู่ของแจบอมกับจินยอง หรือท่ีเรียกกนัว่าคู่ “บีเนียร์ 
BNior” และคู่ของแจ็คสันกบัแจบอม หรือท่ีเรียกกนัว่าคู่ “แจ็คแจ JackJae / JJ” ตามล าดบั เป็นอีก
หน่ึงวงท่ีมียอดคนอ่านสูงมาก 

 
ภาพที ่4.13 ตวัอยา่งงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ของวงเก๊อตเซเวน่ (GOT7)   

 
 ลกัษณะของการใช้พื้นท่ีก็ไม่ค่อยมีความแตกต่างจากการใช้พื้นท่ีของแฟนคลบัศิลปิน

วงอ่ืนๆเท่าใดนกั เป็นการใชพ้ื้นท่ีของบล็อกเพื่อแบ่งปันงานเขียน เน้ือหาก็จะเนน้ไปในทางความรัก
เป็นหลกั มีหลากหลายแนวหลากหลายอารมณ์ ซ่ึงก็เป็นอีกหนึงวงท่ีพบว่าผลงานมีเน้ือหาท่ีบาง
เร่ือง บางตอนมีความรุนแรงในแง่ของค าพูด หรือพฤติกรรมของตวัละคร แต่ก็จะมีการแจง้เบ้ืองตน้
โดยผูแ้ต่งไวเ้ช่นกนั ในส่วนของการโฆษณาส่วนใหญ่จะใชพ้ื้นท่ีเพื่อแจง้ถึงผลงานใหม่ หรือขอ้มูล
ในการเปิด พรีออเดอร์ผลงานนั้นๆเท่านั้น มีการใช้ภาพศิลปิน หรือคลิปวิดิโอจากยูทิวบ์ เพื่อเพิ่ม
อรรถรสใหแ้ก่ผูอ่้าน ช่ือของตวัละครท่ีใชก้็นิยมาใชช่ื้อจริงๆของศิลปินเช่นกนั  

 ในส่วนของการส่ือสารกนัระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้านนั้น พบว่า เป็นลกัษณะของการ
แสดงออกถึงความชอบต่อผลงาน หรือช่ืนชอบผลงานเป็นหลกั เช่นเดียวกบัการใชพ้ื้นท่ีคอมเมนท์
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ของแฟนคลับวงอ่ืนๆ มีการตอบกลับระหว่างกันในคอมเมนท์ค่อนข้างน้อย ซ่ึงผูเ้ขียนจะแจ้ง
ช่องทางติดต่ออ่ืนๆไวส้ าหรับทกัทายพดูคุยกนั ไดแ้ก่ ทางทวติเตอร์และเฟซบุก๊  

ผลทีไ่ด้จากการสังเกตการณ์แฟนฟิคช่ันวาย วงซุปเปอร์ จูเนียร์ (Super Junior) 
 ซุปเปอร์ จูเนียร์ (Super Junior) เป็นกลุ่มศิลปินท่ีมีงานเขียนแฟนฟิคชัน่ในเวบ็ไซตเ์ด็ก

ดีดอทคอมจ านวน 5,090 เร่ือง (ขอ้มูล เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559) คู่ท่ีไดรั้บความนิยมในการน ามา
เขียนเป็นตวัละครหลกัของแฟนฟิคชัน่วาย นั้น ไดแ้ก่ คู่ของคิบอมกบัทงเฮ หรือท่ีเรียกกนัวา่คู่ “คิเฮ 
KiHae”  รองลงมาเป็นคู่ของคยฮูยอนกบัซองมิน หรือท่ีเรียกกนัวา่คู่ “คยมิูน KyuMin” และคู่ของซี
วอนกบัอึนฮยอก หรือท่ีเรียกกนัวา่คู่ “วอนฮยอก WonHyuk” ตามล าดบั  

 ในส่วนของลักษณะการใช้พื้นท่ี พบว่าเป็นการใช้พื้นท่ีเพื่อลงผลงานเขียน ด้วยวง
ซุปเปอร์ จูเนียร์ หรือ เอสเจ (SJ) เป็นบอยแบนด์เกาหลีท่ีโด่งดงัในไทยเม่ือหลายปีก่อน ผูว้ิจยัพบวา่ 
ผลงานเขียนแฟนฟิคชัน่ท่ีปรากฏบนพื้นท่ีเด็กดีดอทคอมของวงน้ี เร่ิมในช่วงปี พ.ศ.2549 และยงัพอ
มีผลงานให้อ่านอยูบ่า้งในปัจจุบนั แต่ส่วนใหญ่เป็นผลงานเร่ืองเก่าๆ ซ่ึงมีการน ามารีไรท์ใหม่บา้ง 
แต่ไม่ไดมี้ยอดการแต่งนิยายเร่ืองใหม่ๆเยอะมากเท่ากบัวงท่ีก าลงัดงัอยูใ่นปัจจุบนั  

 
ภาพที ่4.14 ตวัอยา่งงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ของวงซุปเปอร์ จูเนียร์ (Super Junior) 

  
งานเขียนมีอยูด่ว้ยกนัหลายแนว เน้นไปท่ีแนวดราม่า โรแมนติก คอมเมด้ี เน้ือหาความ

รุนแรงทางดา้นภาษาจะนอ้ยกวา่วงใหม่ๆในปัจจุบนั เป็นยคุท่ีท าให้เกิดการรวบรวมผลงานเขียนเพื่อ



62 
 
ตีพิมพเ์ป็นเล่ม โดยการเปิดพรีออเดอร์ ผูเ้ขียนจะแจง้วธีิการ และขั้นตอนต่างๆในการสั่งจองหนงัสือ
ไวใ้นคอลมัน์สารบญั  

 เป็นวงท่ีนิยมเขียนทั้งแบบเฉพาะศิลปินในวง และแบบจบัคู่ขา้มวง ซ่ึงวงในขณะนั้นท่ี
นิยมน ามาเขียนดว้ยกนัคือ วง ทงบงัชินกิ (TVXQ) ซ่ึงเป็นวงท่ีไดรั้บความนิยมในการแต่งแฟนฟิ
คชัน่วาย บนพื้นท่ีของเว็บไซต์เด็กดีดอทคอมในช่วงยุคเดียวกนั การใส่ช่ือเร่ือง หรือรายละเอียด
ในช่วงยุคแรกๆจะยงัไม่มีความละเอียดเท่ากบัในปัจจุบนั ลกัษณะจะเป็นการบอกเพียงช่ือเร่ืองและ
ช่ือวง เช่น XXX [SJ&TVXQ] ไม่ไดร้ะบุช่ือคู่ชดัเจนเหมือนงานแฟนฟิคของวง 

จากการวิจยัพบดว้ยว่า ผลงานเขียนในช่วงแรกๆท่ีได้รับความนิยม หลายๆเร่ืองมีการ
ปรากฏไวเ้พียงช่ือเร่ือง โดยไดมี้การลบเน้ือหาทิ้งไปแลว้ ในส่วนของการพูดคุยส่ือสารกนัระหวา่ง
ผูเ้ขียนกบัผูอ่้านทางช่องคอมเมนทก์็ค่อนขา้งนอ้ย โดยผูเ้ขียนส่วนใหญ่จะทิ้งช่องทางการติดต่อทาง
ทวติเตอร์และเฟซบุก๊ไวเ้ป็นหลกั มีปรากฏบา้งท่ีใชช่้องทางการติดต่อผา่นอีเมล  

ผลทีไ่ด้จากการสังเกตการณ์แฟนฟิคช่ันวาย วงทงบังชินก ิ(TVXQ) 
 วงทงบังชินกิ (TVXQ) เป็นกลุ่มศิลปินท่ีมีงานเขียนแฟนฟิคชั่นในเว็บไซต์เด็กดี

ดอทคอมจ านวน 3,896 เร่ือง (ขอ้มูล เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559) ส าหรับวงน้ีคู่ท่ีไดรั้บความนิยมใน
การน ามาเขียนเป็นตวัละครหลกัของแฟนฟิคตชัน่ วายมากท่ีสุดคือ คู่ของยุนโฮกบัแจจุง หรือท่ีเรียก
กนัว่าคู่ “ยุนแจ YunJae” เน่ืองดว้ยเป็นวงท่ีมีจ านวนศิลปินเพียงแค่ 5 คน จึงไม่ไดมี้การสลบั หรือ
จบัคู่มากเท่ากบัศิลปินวงอ่ืนๆ แต่ก็เป็นวงท่ีมีแฟนคลบัเหนียวแน่น และเป็นคู่จ้ิน คู่ชิปท่ีครองใจ
แฟนคลบัมาจนถึงปัจจุบนั 

 ลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีก็จะค่อนขา้งคลา้ยคลึงกบัของวงเอสเจ (SJ) คือ ช่วงเวลาท่ีมีการใช้
พื้นท่ีเวบ็ไซต์เด็กดีน าเสนอผลงานนั้น เร่ิมในช่วงปี พ.ศ.2549 เป็นวงท่ีไดรั้บความนิยมสูงมากใน
ขณะนั้น ลกัษณะของเร่ืองท่ีน าเสนอก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกบัแฟนฟิคชัน่วายวงอ่ืนๆ มีทั้งโร
แมนติก ดราม่า แฟนตาซี คอมเมด้ี นอกจากสมาชิกในวงยงัมีความนิยมในการน ามาเขียนคู่กับ
สมาชิกของวงเอสเจอีกด้วย ในส่วนของเน้ือหานั้นพบว่ามีการใช้ความรุนแรงในภาษาและ
พฤติกรรมของตวัละครไม่มากเท่าไรนกั แต่ในส่วนของฉาก NC (เรท 18+) มีการใชเ้ทคนิคในการ
อ าพลางขอ้ความ หรือใช้วิธีการในการใส่ลิงค์ภายนอกเพื่อน าไปสู่เน้ือหาในพื้นท่ีอ่ืนๆ เน่ืองดว้ย
ขอ้จ ากดัของพื้นท่ีเวบ็ไซตเ์ด็กดีดอทคอมท่ีมีการระบุกฎ กติกาในการใชพ้ื้นท่ีในเร่ืองของเน้ือหาท่ีมี
ความล่อแหลม หรือไม่เหมาะสม  
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ภาพที ่4.15 ตวัอยา่งงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ของวงทงบงัชินกิ (TVXQ) 

 
การใช้พื้นท่ีในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงาน ก็จะคล้ายคลึงกับของวงอ่ืนๆ 

โดยเฉพาะกบัวางเอสเจ ซ่ึงเป็นวงท่ีไดรั้บความนิยมในยุคสมยัเดียวกนั ส าหรับเร่ืองท่ีไดรั้บความ
นิยมจากผูอ่้านมากๆก็จะมีการเปิดพรีออเดอร์ผลงาน โดยจะมีการระบุรายละเอียดไวใ้นบทหน่ึงของ
สารบญั การส่ือสารระหว่างผูอ่้านและผูเ้ขียนก็มีการแจง้ช่องทางการส่ือสารไว ้ได้แก่ ทวิตเตอร์
และเฟซบุ๊ก ช่องทางคอมเมนท์ในพื้นท่ีเด็กดี เป็นช่องทางท่ีผูอ่้านจะมาแสดงความคิดเห็นด้าน
อารมณ์ท่ีมีต่อเน้ือหาเป็นส่วนใหญ่ บางส่วนเป็นการทกัทายทวงถามตอนใหม่ๆ หรือมีบา้งท่ีมาให้
ก าลงัใจแก่นกัเขียนคนนั้นๆ 
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4.3 ตารางแสดงผลการสังเกตการณ์งานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ของ 4 กลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีใน www.dek-d.com 

การใช้พืน้ทีบ่นส่ือสังคมออนไลน์ : เวบ็ไซต์ Dek-D 
กลุ่มแฟนคลบัศิลปิน (ผู้เขียน) 

วงเอก็โซ 
 (EXO) 

วงก๊อตเซเว่น  
(GOT7) 

วงซุปเปอร์ จูเนียร์  
(Super Junior) 

วงทงบังชินกิ  
(TVXQ) 

ลกัษณะการใช้พืน้ที ่ ใชเ้พื่อสร้างงานเขียน และ
รวบรวมงานเขียน 

ใชเ้พื่อสร้างงานเขียน และ
รวบรวมงานเขียน 

ใชเ้พื่อสร้างงานเขียน และ
รวบรวมงานเขียน 

ใชเ้พื่อสร้างงานเขียน และ
รวบรวมงานเขียน 

ลกัษณะการเป็นพืน้ทีร่วบรวมกลุ่มก้อนแฟนคลบั ไม่เป็นทางการ 
 มีความเป็นสาธารณะ 

ไม่เป็นทางการ 
 มีความเป็นสาธารณะ 

ไม่เป็นทางการ  
มีความเป็นสาธารณะ 

ไม่เป็นทางการ  
มีความเป็นสาธารณะ 

การน าเสนองานเขียน มีแนวทางของเร่ืองท่ีหลากหลาย 
ใชภ้าพหรือเพลงประกอบ

ประกอบท่ีเขา้กบัสไตลก์ารเขียน 

มีแนวทางของเร่ืองท่ีหลากหลาย 
ใชภ้าพหรือเพลงประกอบ

ประกอบท่ีเขา้กบัสไตลก์ารเขียน 

มีแนวทางของเร่ืองท่ีหลากหลาย 
ใชภ้าพหรือเพลงประกอบ

ประกอบท่ีเขา้กบัสไตลก์ารเขียน 

มีแนวทางของเร่ืองท่ีหลากหลาย 
ใชภ้าพหรือเพลงประกอบท่ีเขา้

กบัสไตลก์ารเขียน 

ลกัษณะการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผลงานอืน่ๆของผู้เขียน มีการแนะน าผลงานเร่ืองใหม่ มีการแนะน าผลงานเร่ืองใหม่ มีการแนะน าผลงานเร่ืองใหม่ มีการแนะน าผลงานเร่ืองใหม่ 

การแจ้งช่องทางตดิต่อทางส่ือออนไลน์อืน่ๆไว้ มีแจง้ช่องทางติดต่อไว ้ มีแจง้ช่องทางติดต่อไว ้ มีแจง้ช่องทางติดต่อไว ้ มีแจง้ช่องทางติดต่อไว ้

ลกัษณะการส่ือสารตอบโต้กนัระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน ผูเ้ขียนจะพดูคุยช่วงแนะน า
เน้ือหา แต่ไม่ค่อยตอบทางคอม

เมนต ์

ผูเ้ขียนจะพดูคุยช่วงแนะน า
เน้ือหา แต่ไม่ค่อยตอบทางคอม

เมนต ์

ผูเ้ขียนจะพดูคุยช่วงแนะน า
เน้ือหา แต่ไม่ค่อยตอบทางคอม

เมนต ์

ผูเ้ขียนจะพดูคุยช่วงแนะน า
เน้ือหา แต่ไม่ค่อยตอบทางคอม

เมนต ์

ลกัษณะการใช้พืน้ทีแ่จ้งข่าวสารกจิกรรมเกีย่วกบังานเขียน แจง้เร่ืองใหม่ / 
 แจง้พรีออเดอร์ (รวมเล่ม) 

แจง้เร่ืองใหม่ / 
 แจง้พรีออเดอร์ (รวมเล่ม) 

แจง้เร่ืองใหม่ / 
 แจง้พรีออเดอร์ (รวมเล่ม) 

แจง้เร่ืองใหม่ / 
 แจง้พรีออเดอร์ (รวมเล่ม) 
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4.3 ตาราง (ต่อ) 

            

 

การใช้พืน้ทีบ่นส่ือสังคมออนไลน์ : เวบ็ไซต์ Dek-D 

กลุ่มแฟนคลบัศิลปิน (ผู้เขียน) 

วงเอก็โซ 
 (EXO) 

วงเอก็โซ 
 (EXO) 

วงเอก็โซ 
 (EXO) 

วงเอก็โซ 
 (EXO) 

ลกัษณะการใช้รูปศิลปิน หรือผลงานอืน่ๆของศิลปินมาประกอบ
ผลงาน 

ใชรู้ปเด่ียวและรูปคู่ของศิลปิน
ตวัหลกั / มีตดัต่อคลิป
ประกอบการน าเสนอ  

ใชรู้ปเด่ียวและรูปคู่ของศิลปินตวั
หลกั / คลิปเพลงศิลปินอ่ืนๆจากยู

ทิวป์ 

ใชรู้ปเด่ียวและรูปคู่ของศิลปิน
ตวัหลกั /  ใส่ภาพกลุ่มศิลปิน / 
คลิปเพลงศิลปินจากยทิูวป์ 

ใชรู้ปเด่ียวและรูปคู่ของศิลปินตวั
หลกั / ใส่ภาพกลุ่มศิลปิน / คลิป

เพลงศิลปินจากยทิูวป์ 

ลกัษณะการแสดงข้อมูลของงานเขียน แฟนฟิคช่ันวาย  
- ช่ือเร่ือง 

 
ระบุช่ือคู่หลกั และช่ือวง 

 
ระบุช่ือคู่หลกั และช่ือวง 

 
ระบุช่ือคู่หลกั และช่ือวง 

 
ระบุช่ือคู่หลกั และช่ือวง 

- ช่ือผู้แต่ง ใชเ้ป็นนามปากกาเป็นหลกั ใชเ้ป็นนามปากกาเป็นหลกั ใชเ้ป็นนามปากกาเป็นหลกั ใชเ้ป็นนามปากกาเป็นหลกั 

- จ านวนตอน มีจ  านวนตอนท่ีเขียนแลว้ระบุไว้
ชดัเจน 

มีจ  านวนตอนท่ีเขียนแลว้ระบุไว้
ชดัเจน 

มีจ  านวนตอนท่ีเขียนแลว้ระบุไว้
ชดัเจน 

มีจ  านวนตอนท่ีเขียนแลว้ระบุไว้
ชดัเจน 

- ศิลปินทีเ่ป็นตวัเอกของเร่ือง คู่ชิป/คู่จ้ิน ท่ีผูเ้ขียนช่ืนชอบ คู่ชิป/คู่จ้ิน ท่ีผูเ้ขียนช่ืนชอบ คู่ชิป/คู่จ้ิน ท่ีผูเ้ขียนช่ืนชอบ คู่ชิป/คู่จ้ิน ท่ีผูเ้ขียนช่ืนชอบ 
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จากผลการสังเกตการณ์ขา้งตน้ พบว่าเน่ืองจากพื้นท่ีเวบ็ไซต์เด็กดีดอทคอมนั้นมีความ
เป็นสาธารณะ ไม่ไดจ้  ากดัผูใ้ชง้านดงันั้นผูท่ี้สามารถเขา้มาอ่านแฟนฟิคชัน่วาย นั้นจึงไม่ไดจ้  ากดัอยู่
เพียงแค่แฟนคลบัศิลปินวงใด วงหน่ึงเท่านั้น ถึงแมจ้ะไม่ใช่พื้นท่ีของแฟนคลบัวงนั้นๆอย่างเป็น
ทางการ แต่ก็เหมาะอยา่งยิ่งส าหรับเป็นพื้นท่ีในการใชเ้ขียนและแบ่งปันงานเขียนกบัให้คนอ่ืนๆได้
เขา้มาอ่านแฟนฟิคชัน่วาย ของศิลปินท่ีช่ืนชอบร่วมกนั ซ่ึงผลจากการสังเกตการณ์น้ีสอดคลอ้งกบั
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยจากการสัมภาษณ์ผูเ้ขียนถึงเหตุผลท่ีเลือกใช้พื้นท่ีเว็บไซต์เด็กดี
ดอทคอมเป็นพื้นท่ีหลกัในการน าเสนอเน้ือหานั้นเพราะอะไร และมีการใชง้านอยา่งไรบา้ง จากการ
สัมภาษณ์ไดรั้บค าตอบจากผูเ้ขียนไปในทิศทางเดียวกนั    

“เวบ็ไซต์ Dek-D.com เป็นพื้นท่ีออนไลน์ท่ีให้ลงงานเขียนอยูแ่ลว้โดยไม่จ  ากดัประเภท 
สะดวกในการใชแ้ละเป็นท่ีนิยมในหมู่นกัอ่านมาก” (boatpurplehead (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 22 สิงหาคม 2560)  

“เป็นช่องทางท่ีสะดวก เพราะมีส่วนส าหรับงานเขียนนิยายอยูแ่ลว้ เหมือนเป็นแหล่งท่ี
คนอ่านรู้จกัและคุน้เคยดี อาจจะมีการน าไปลงท่ีในเวบ็บอร์ดของวงโดยเฉพาะบา้ง แต่ถา้ลงในเวบ็
บอร์ดก็จะสามารถอ่านไดเ้ฉพาะแฟนคลบัท่ีเป็นสมาชิกเท่านั้น แต่เด็กดีจะเป็นพื้นท่ีท่ีอาจจะเพิ่ม
ผูอ่้านหน้าใหม่ๆ หรือผูอ่้านท่ีไม่ใช่แฟนคลบัโดยตรงของวงก็ได้”  (kipuu (ผูเ้ขียน), การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 18 สิงหาคม 2560) 

“เป็นช่องทางท่ีสะดวก เพราะมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับการลงเน้ือหาช่วงหลงัๆมีการลง
งานในเวบ็บอร์ดเป็นส่วนใหญ่ เด็กดีก็จะมีบา้งเพราะจะมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเรทเน้ือหา แต่ลงใน
เด็กดีจะไดผู้อ้่านท่ีเป็นกลุ่มใหญ่กว่า ลงในเว็บบอร์ดมนัเป็นพื้นท่ีปิดก็จะไดแ้ต่ผูอ่้านหน้าเดิมๆ” 
(i3e-dwz (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 19 สิงหาคม 2560)  

“เวบ็บอร์ดเป็นพื้นท่ีปิดในสังคมแคบ แต่มีฟีดแบคเยอะ แต่เด็กดีจะเป็นท่ีเปิดโอกาสให้
คนอ่ืนๆท่ีไม่ใช่สมาชิกบอร์ดได้อ่านงานด้วย เพราะเป็นสังคมเปิดท่ีกวา้งกว่า แต่ก็ตอ้งแอคทีฟ
เยอะๆหน่อยเพื่อให้คนเห็นผลงาน” (WilyRover (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหว่างบุคคล, 18 สิงหาคม 
2560)  

“ท่ีเลือกเด็กดีเป็นท่ีในการลงเน้ือหาก็เพราะคิดวา่เป็นช่องทางท่ีสะดวก มีพื้นท่ีเพียงพอ
ส าหรับการลงเน้ือหา” (error407 (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 สิงหาคม 2560) 

จากขอ้มูลขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ผูเ้ขียนเลือกใชพ้ื้นท่ีของเวบ็เด็กดีดอทคอมเป็นพื้นท่ีหลกั
ในการลงผลงานเขียน เพราะเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีแฟนคลบั หรือผูอ่้านทุกวงสามารถเขา้ถึงงาน
เขียนได้โดยไม่จ  ากดั และจดัเป็นพื้นท่ีส าหรับงานเขียนท่ีมีผูอ่้านรู้จกัและนิยมใช้งานเป็นอย่างดี
เหมาะแก่การแบ่งปันผลงาน 
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 4.1.2 ส่ือสังคมออนไลน์ ทวติเตอร์ (Twitter) 

ทวิตเตอร์เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมากส าหรับกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีเป็น
ช่องทางหลกัในการส่ือสารและสร้างเครือข่าย แต่ส าหรับงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย นั้นทวิตเตอร์มี
บทบาทส าคญัในการเป็นช่องทางสนบัสนุนและส่งเสริมงานเขียน โดยผูเ้ขียนส่วนใหญ่จะนิยมใช้
ทวิตเตอร์เพื่อแจง้ข่าวผลงานใหม่ๆ หรือแจง้อปัเดตตอนใหม่ๆ ดว้ยคุณลกัษณะของทวิตเตอร์ท่ีเป็น
การส่ือสารท่ีรวดเร็วและกระจายไปในวงกวา้ง 

ผลจาการสังเกตการณ์ใน ทวติเตอร์ (Twitter) 
 การเขา้ไปสังเกตการณ์งานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ใน ทวติเตอร์ (Twitter) สามารถอธิบาย

ผลท่ีไดจ้ากการสังเกตการณ์ ดงัน้ี   
 ผูว้ิจยัพบว่า ลกัษณะในการใช้งานทวิตเตอร์ส าหรับงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย นั้นมี 2 

แบบดว้ยกนั คือ ทวิตเตอร์ส่วนตวัของผูเ้ขียน จะเป็นการใช้งานแอคเคานท์ (account) เดียวกนักบั
การใช้งานทัว่ไป โดยลกัษณะการใช้พื้นท่ี จะเป็นการทวีตเร่ืองราวทัว่ไปตามปกติ โปรโมทหรือ
ทวิตเก่ียวกบังานเขียนโดยการใส่แฮชแท็ก “ # ”  (Hashtag)  อีกส่วนหน่ึงจะเป็นทวิตเตอร์ท่ีเป็น
พื้นท่ีส าหรับแฟนคลบัแต่ละกลุ่ม ซ่ึงมีทั้งใช้เป็นพื้นท่ีพูดคุยทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัศิลปิน และใช้เป็น
พื้นท่ีรวบรวมแฟนฟิคชัน่วาย ของศิลปิน ท่ีเรียกกนัวา่ “บา้น” มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัแฟนเพจของ
เฟซบุ๊กกบังานเขียนแฟนฟิคชั่นวาย ผูใ้ช้จะเขา้ไปท าการแนะน า หรือใช้สอบถามเก่ียวกับแฟน
ฟิคชัน่ท่ีก าลงัสนใจอยูก่็ได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.16 ตวัอยา่งบา้นต่างๆท่ีรวบรวมงานเขียนแฟนฟิคชัน่ทางส่ือทวติเตอร์ 
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ในส่วนของงานแฟนฟิคชัน่วาย นั้นการใช้พื้นท่ีเพื่อโปรโมทผลงาน หรือแจง้กิจกรรม
อะไรต่างๆก็ตามท่ีผูเ้ขียนจดัข้ึนเพื่อร่วมสนุกกบัผูอ่้านนั้น เพื่อสามารถเขา้มาติดตาม ผูเ้ขียนหรือ
ผู ้ดูแลทวิตจะใช้วิธีการติดแฮชแท็ก “ # ”  (Hashtag) ซ่ึงจะสามารถเพิ่มโอกาสในการเห็น 
(Impression) หรือ การเขา้ถึง (Reach) ขอ้ความ หรือ ขอ้มูลท่ีตอ้งการแจง้แก่คนอ่ืนๆไดง่้ายมากข้ึน 
เป็นอีกช่องทางหลกัท่ีใช้เป็นพื้นท่ีในการรวบรวมกลุ่มก้อนของแฟนคลบั และคนท่ีสนใจในส่ิง
เดียวกนั ตวัอยา่งเช่น #มบ #MarkBam #JJ #got7 #HH #HunHan #exo  #จจคนข้ีลืม #ท่ีรักของหมอ 
เป็นตน้ 

 
ภาพที ่4.17 ตวัอยา่งการโปรโมทงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ทางส่ือทวติเตอร์ 

 
ลกัษณะการโปรโมทงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย นอกจากการทวีตโดยใช้แฮชแท็กแล้ว 

ผูเ้ขียนยงัสามารถส่งให้กบัทวิตเตอร์ของแต่ละบา้นเพื่อให้ช่วยโปรโมทไดอี้กดว้ย ในส่วนของการ
แสดงข้อมูลของงานเขียน แฟนฟิคชั่นวายท่ีปรากฏบนทวิตเตอร์จะมีข้อมูลแค่บางส่วนเท่านั้น 
ลกัษณะของทวีตจากการศึกษาพบวา่ มีทั้ง การใส่แฮชแทก็แลว้ ส่วนใหญ่จะท าการแปะ(ใส่)ลิงคต์น้
ทางท่ีเป็นพื้นท่ีงานเขียนเพื่อให้สะดวกแก่การเขา้ถึงงานได้ทนัที นอกจากน้ียงัมีการใช้ภาพของ
ศิลปินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองมาประกอบเพื่อให้ขอ้ความท่ีทวีตเห็นไดง่้ายและสะดุดตามากข้ึน เป็นอีก
หน่ึงวธีิในการเรียกความสนใจจากผูอ้่าน  
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นอกจากจะใชโ้ปรโมทผลงานเขียนแลว้ ในทวิตเตอร์ยงัมีการน าเสนอเร่ืองราวอ่ืนๆของ
ศิลปินอีกด้วย ภาพศิลปินในอิริยาบทต่างๆ เพลงใหม่ ซีรีส์เร่ืองใหม่ แฟนมีตต้ิง ทวัร์คอนเสิร์ต 
รายการท่ีศิลปินไปเป็นแขกรับเชิญ ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีก็จะเป็นส่ิงท่ีปรากฏอยูบ่นพื้นท่ีใช้งานบนทวิต
เตอร์ของแฟนคลับศิลปินกลุ่มนั้ นๆ การส่ือสารกันบนทวิตเตอร์มีทั้ งการ ตอบกลับ (Reply)          
การรีทวตี (Retweet) การเมนชัน่ (@) หรือแมแ้ต่การส่งขอ้ความส่วนตวั (Direct message)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.18 ตวัอยา่งการใชส่ื้อทวติเตอร์ในงานแฟนฟิคชัน่วาย  
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จากผลการสังเกตการณ์ขา้งตน้ พบวา่การใชท้วิตเตอร์ในงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ของ
กลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีนั้นไม่ไดมี้ความแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นของกลุ่มวงเอ็กโซ (EXO)  วง
ก๊อตเซเว่น (GOT7) วงซุปเปอร์ จูเนียร์ (Super Junior) และวงทงบังชินกิ (TVXQ) พบว่ามีการ
ส่ือสารกนัระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้านโดยวิธีการตอบกลบั (Reply)  การรีทวีต (Retweet) การเมนชัน่ 
(@) เป็นหลกั เป็นลกัษณะการพูดคุยสั้นๆ  โดยลกัษณะการใช้ส่ือจะเป็นการใชเ้พื่อพูดคุยเร่ืองราว
ต่างๆของศิลปินและเร่ืองท่ีสนใจ สอบถามเก่ียวกบังานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ท่ีสนใจ แจง้ข่าวหรือ
โปรโมทผลงานเขียนเร่ืองใหม่ ใช้การเขา้ถึงหัวขอ้เดียวกนั หรือกลุ่มเร่ิองเดียวกนัโดยการสร้าง  
แฮชแท็ก (#) ช่องทางติดต่อส่ือสารอ่ืนๆท่ีมีการแจง้เพิ่มเติมเพื่อการเขา้ถึงเน้ือหางานเขียนจะเป็น
การแปะ(ใส่)ลิงคข์องพื้นท่ีท่ีไดท้  าการแบ่งปันผลงาน เช่น เวบ็ไซตเ์ด็กดีดอทคอม เป็นตน้  

 
ภาพที ่4.19 ตวัอยา่งการใชส่ื้อทวติเตอร์กบังานแฟนฟิคชัน่วาย ในเด็กดีดอทคอม 

 
ซ่ึงผลจากการสังเกตการณ์น้ีสอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยจากการ

สัมภาษณ์ผูเ้ขียนถึงเหตุผลท่ีเลือกใช้พื้นท่ีทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นช่องทางในการส่ือสารเก่ียวกบั
งานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย เพราะอะไร และมีการใชง้านอยา่งไรบา้ง จากการสัมภาษณ์ไดรั้บค าตอบ
จากผูเ้ขียนไปในทิศทางเดียวกนั    
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“เพราะทวิตเตอร์สามารถสร้างแฮชแท็ก (#) และเอาลิงค์มาแปะเพื่อน าคนอ่านเขา้ไปสู่
งานเขียนของเราได้เลย ถือว่าเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีสะดวกและคนใช้เยอะอยู่แล้ว” (kipuu 
(ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 18 สิงหาคม 2560) 

“ใชท้วติเตอร์เป็นช่องทางในการโปรโมทผลงาน แจง้ข่าวตอนใหม่โดยการใชแ้ฮชแท็ก 
(#) ในการช่วยให้เขา้ถึงแบบจ าเพาะไดม้ากข้ึน ” (WilyRover (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหว่างบุคคล, 
18 สิงหาคม 2560) 

“ใชท้วิตเตอร์ในการโปรโมทงาน เป็นช่องทางส่ือสารหลกัๆเพราะเร็วและเขา้ถึงคนได้
กวา้ง ท่ีส าคญักลุ่มแฟนคลบัศิลปินจะเป็นกลุ่มท่ีเล่นทวิตเตอร์กนัมากอยู่แลว้” (i3e-dwz (ผูเ้ขียน), 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 19 สิงหาคม 2560) 

“ในการโปรโมทงานจะเลือกใช้ทวิตเตอร์ เพราะส่วนตวัแลว้คิดว่าทวิตเตอร์น่าจะเป็น
ส่ือหลกัของคนท่ีชอบศิลปินเกาหลีนะ ดงันั้นมนัก็เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของเราอยูแ่ลว้ ท่ีส าคญัเป็น
ส่ือท่ีแพร่กระจายเร็วนะเราว่า แบบยิ่งถา้แฮชแท็กไหนเป็นท่ีนิยนมจนติดเทรนด์แลว้ก็จะยิงมีคน
สนใจเขา้มาดูง่ายข้ึนดว้ย”  (boatpurplehead (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 สิงหาคม 2560) 

“ใชท้วิตเตอร์เพราะเห็นวา่เด๋ียวน้ีกลุ่มแฟนคลบัท่ีตามศิลปินจะเล่นทวิตเตอร์กนัมากข้ึน
เพราะพวกข่าวสารจะรวดเร็วกวา่และขอ้ความกระชบั สั้น เราใชท้วิตเตอร์ในการอปัเดตเวลาลงเร่ือง
ยาวตอนใหม่ๆ อีกอย่างคือพวกคู่ชิปจะมีแท็กคู่ส าหรับกลุ่มแฟนคลับท่ีชอบคู่เดียวกันเอาไว้
แลกเปล่ียนความเห็นหรือชง (ชงคือการแซว) เราสามารถอปัเดตตอนต่อไปแลว้ใชแ้ท็กไดเ้พื่อให้
คนอ่านท่ีไม่เคยรู้จักเรามาก่อนมาอ่านได้” (error407 (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหว่างบุคคล , 25 
สิงหาคม 2560) 

4.1.3 ส่ือสังคมออนไลน์ เฟซชบุ๊ก (Facebook) 
เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งไม่นอ้ยเช่นเดียวกนัส าหรับกลุ่มแฟน

คลบัศิลปินเกาหลี เป็นหน่ึงในช่องทางการส่ือสารและสร้างเครือข่าย แต่ส าหรับงานเขียนแฟนฟิ
คชัน่วาย นั้น เฟซบุ๊กเป็นช่องทางสนบัสนุนและส่งเสริมงานเขียน โดยผูเ้ขียนส่วนใหญ่จะนิยมใชเ้ฟ
ซบุ๊กเพื่อแจง้ข่าวผลงานใหม่ๆ หรือแจง้อปัเดตตอนใหม่ๆ ใช้เก็บขอ้มูลรวบรวมผลงานเขียน และ
บางคร้ังยงัใชพ้ื้นท่ีในเฟซบุก๊เพื่อลงผลงานเร่ืองสั้นๆแบบตอนเดียวจบไวด้ว้ยเช่นเดียวกนั 

ผลจาการสังเกตการณ์ใน เฟซชบุ๊ก (Facebook) 
การเขา้ไปสังเกตการณ์งานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ใน เฟซบุก๊ (Facebook) สามารถอธิบาย

ผลท่ีไดจ้ากการสังเกตการณ์ ดงัน้ี   
ผูว้จิยัพบวา่ ลกัษณะในการใชพ้ื้นท่ีเฟซบุก๊กบังานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย มี 3 แบบดว้ยกนั 

ได้แก่ แบบแอคเคานท์ (Account) ส่วนตวั แบบตั้ งเป็นกลุ่ม และแบบแฟนเพจ ซ่ึงก็จะมีความ
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คลา้ยคลึงกบัการใชพ้ื้นท่ีบนทวติเตอร์ในดา้นของเน้ือหาท่ีเผยแพร่นอกจากแจง้ข่าวสารเก่ียวกบังาน
เขียน โปรโมทผลงาน ก็จะเป็นการพูดคุยเร่ืองทั่วๆไปของศิลปินท่ีช่ืนชอบผลงานเพลงใหม่ 
คอนเสิร์ต โพสต์รูปภาพ คลิปวีดีโอ ฯลฯ เป็นตน้ โดยท่ีการใช้งานทั้ง 3 แบบ พบว่าจะมีความ
แตกต่างกนัไป คือ  

1) แบบแอคเคานท ์(Account) ส่วนตวั จะมีการจ ากดัการเขา้ถึงเน้ือหา เน่ืองจากการใช้
งานของเพซบุ๊กมีระบบการ เพิ่มเพื่อน (Add Friend) ซ่ึงจะต้องได้รับการตอบรับ(ยินยอม)โดย
เจา้ของแอคเคานทน์ั้นๆ ซ่ึงหากเจา้ของแอคเคานทใ์นท่ีน้ีหมายถึงผูเ้ขียน ไม่ไดท้  าการเผยแพร่โพสต์
เป็นสาธารณะ ผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นเพื่อน (Friend) ก็จะไม่สามารถมองเห็นโพสตน์ั้นๆได ้ซ่ึงลกัษณะน้ีจะ
ไม่เป็นท่ีนิยมมากนักส าหรับการใช้งานเก่ียวกับแฟนฟิคชั่นวาย เน่ืองจากจะท าให้เน้ือหา หรือ
เร่ืองราวท่ีโพสตเ์พื่อโปรโมทนั้นไม่แพร่หลาย ไม่สามารถเขา้ถึงคนทัว่ไปได ้ 

2) แบบตั้งเป็นกลุ่ม (Groups)  ในส่วนของการใช้พื้นท่ีเฟซบุ๊กในลกัษณะกลุ่มก็มีการ
แบ่งเป็น 2 แบบอีกเช่นกนั คือ แบบกลุ่มปิด และแบบกลุ่มสาธารณะ โดยท่ีแบบกลุ่มปิดนั้นจะจ ากดั
ผูใ้ช้งานท่ีสามารถเขา้ถึงโพสต์ของกลุ่มท่ีเป็นส่วนของการพูดคุย (Discussion) ได ้โดยท่ีผูใ้ช้งาน
จะตอ้งส่งค าขอเขา้ร่วมกลุ่มและไดรั้บการอนุมติัค าขอเขา้กลุ่มจากผูดู้แล หรือจากสมาชิกภายใน
กลุ่มนั้นๆก่อนจึงจะสามารถใชง้านพื้นท่ีในกลุ่มนั้นๆได ้ส่วนแบบกลุ่มสาธารณะนั้นผูใ้ชง้านทัว่ไป
สามารถเขา้ถึงโพสตข์องกลุ่มไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งส่งค าขอ หรือรอการอนุมติัจากผูดู้แลกลุ่ม แต่ก็ไม่
สามารถเขา้ร่วมการพดูคุย หรือแสดงความดิดเห็นใดๆได ้จนกวา่จะส่งค าขอเขา้ร่วมกลุ่มและไดรั้บ
การอนุมติัจากผูดู้แล และเม่ือไดรั้บเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มแลว้จะสามารถพดูคุย (Discussion) บนพื้นท่ี
ของกลุ่มได ้โดยขอ้ความของสมาชิกท่ีเขา้มาร่วมพูดคุย(โพสต์)จะปรากฏให้สมาชิกทุกคนไดเ้ห็น
เพื่อส่ือสารและตอบโตก้นัได ้จดัเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเฉพาะตวัมากกว่าการใชง้านในแบบแฟนเพจ 
แต่ในกลุ่มทั้งกลุ่มปิดและกลุ่มสาธารณะขอ้มูลท่ีลงไวจ้ะเขา้ถึงผูท่ี้สนใจโดยตรง แต่ก็จะอยู่ในวง
แคบบุคคลทัว่ไป หรือผูอ่้านหนา้ใหม่ๆก็จะไม่สามารถเขา้ถึงผลงานไดเ้หมือนกบัการลงขอ้มูลใน
แฟนเพจนัน่เอง 

3) แบบแฟนเพจ (Fan Pages)  เป็นการใช้พื้นท่ีบนเฟซบุ๊กในลกัษณะคล้ายกบัการตั้ง
กลุ่ม แต่แตกต่างกนัตรงท่ีในส่วนของเพจนั้นสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสาธารณะ โดยไม่จ  ากดัการเขา้ถึง 
แต่หากตอ้งการให้โพสต์ของเพจแสดงบนหนา้ฟีด (Feed) เพื่อเป็นการติดตามข่าวสาร การอปัเดต
ของเพจนั้นๆ จะตอ้งท าการกดถูกใจ (Like) หรือกดติดตาม (Follow) ท่ีเพจนั้นๆก่อนเสมอ ส าหรับ
การกดถูกใจ (Like) บนแฟนเพจนั้นเป็นการแสดงออกวา่มีความช่ืนชอบในเพจนั้นๆ จะแตกต่างกบั
การกดติดตาม (Follow) เพราะอาจจะไม่ได้ช่ืนชอบเพียงแค่อยากทราบเร่ืองราว หรือความ
เคล่ือนไหวของเพจเท่านั้น อีกหน่ึงส่วนท่ีแตกต่างกบัการใช้งานแบบกลุ่มคือ บนพื้นท่ีหน้าหลกั 
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(Home) สามารถโพสตไ์ดเ้ฉพาะแอดมินเพจเท่านั้น สมาชิกแฟนเพจสามารถใชพ้ื้นท่ีไดใ้นส่วนของ
การแสดง ความคิดเห็น (Comment)  การแชร์(Share) และการถูกใจ (Like)  เท่านั้น  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.20 ตวัอยา่งกลุ่มปิดบนพื้นท่ีเฟซบุก๊ของงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย  
 
การใชพ้ื้นท่ีเฟซบุ๊กกบังานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นไปในรูปแบบของ

การตั้งกลุ่ม และแฟนเพจ ถือวา่เป็นพื้นท่ีรวบรวมแฟนคลบัอยา่งเป็นทางการรองจากเวบ็บอร์ดของ
กลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลี ผูใ้ชง้านมีทั้งผูอ่้านและผูเ้ขียน ผูเ้ขียนจะเขา้มาฝากผลงานโดยมีทั้งการ
แปะลิงค์ผลงานลงในกลุ่ม หรือเพจนั้นๆ รวมถึงใช้แฮชแท็กช่วยในการจดัหมวดหมู่ความสนใจ
เช่นเดียวกบัทวิตเตอร์อีกดว้ย ซ่ึงในแต่ละโพสตน์ั้นก็จะมีทั้งการโปรยเน้ือหาบางส่วนของเร่ืองเพื่อ
ความน่าสนใจ การใส่รูปของศิลปินประกอบ ใส่ช่ือเร่ือง ช่ือศิลปิน และบางคร้ังอาจจะมีการบอกวา่
ตอนล่าสุดท่ีน ามาโปรโมทนั้นเป็นตอนท่ีเท่าไรแลว้ แจง้พรีออเดอร์ผลงานเขียนท่ีก าลงัจะตีพิมพ ์
หรือโพสต์ขายงานเขียนเก่าๆท่ีเคยตีพิมพไ์ว ้ส่วนผูท่ี้สนใจก็สามารถเขา้มาโพสตส์อบถามเพื่อหา
แฟนฟิคชัน่วาย ในแบบท่ีตนเองช่ืนชอบได ้หรือประกาศซ้ือ-ขายแฟนฟิคชัน่วาย ของศิลปินท่ีช่ืน
ชอบอีกดว้ย บางคร้ังดว้ยพื้นท่ีของเฟซบุ๊กท่ีสามารถพิมพข์อ้ความไดใ้นจ านวนมากก็ท าให้ผูเ้ขียน
บางคนลงเน้ือหางานเขียนท่ีเป็นลกัษณะเร่ืองสั้นไวใ้นเฟซบุก๊เลยอีกดว้ย 
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ภาพที ่4.21 ตวัอยา่งการลงเน้ือหางานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย บนพื้นท่ีเฟซบุก๊ 
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ภาพที ่4.22 ตวัอยา่งการใชเ้ฟซบุก๊ในงานแฟนฟิคชัน่วาย  
 

นอกจากใชพ้ื้นท่ีเพื่อโปรโมทงานเขียนแลว้ ผูว้ิจยัยงัพบวา่ เฟซบุ๊กเป็นช่องทางหลกัอีก
หน่ึงช่องทางในการประชาสัมพนัธ์จดักิจกรรม “ตลาดฟิค” ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อรวบรวมคน
ท่ีสนใจงานเขียนแฟนฟิคชัน่ โดยเฉพาะแฟนฟิคชัน่วาย ใหไ้ดมี้โอกาสมาพบปะ พดูคุย แลกเปล่ียน
ในส่ิงท่ีช่ืนชอบแก่กนัอีกดว้ย โดยกิจกรรมตลาดฟิคจะจดัข้ึนโดยแฟนเพจ “Fiction Market” ซ่ึงจดั
ให้มีการแสดง Cover Dance มีการออกบูธขายของท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปินเกาหลีโดยเฉพาะงานเขียน
แฟนฟิคชัน่และแฟนฟิคชัน่วาย ท่ีมีการจดัพิมพเ์ป็นเล่มเรียบร้อย ซ่ึงในแต่ละคร้ังของกรจดังาน จะ
มีการแจง้ข่าสาร ประชาสัมพนัธ์งานผ่านหน้าแฟนเพจ ซ่ึงผูท่ี้สนใจจะเขา้ร่วมงานจะตอ้งท างาน
ติดต่อขอซ้ือบตัรเพื่อเขา้ร่วมงาน ส่วนผูท่ี้จะน าสินคา้ไปจ าหน่ายก็จะตอ้งมีการจองพื้นท่ีและจ่ายค่า
พื้นท่ีเช่นกนั 
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จากผลการสังเกตการณ์ขา้งต้น พบว่าการใช้งานบนพื้นท่ีเฟซบุ๊กของกลุ่มแฟนคลับ
ศิลปินเกาหลีในงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย นั้นไม่ไดมี้ความแตกต่างกนัแต่อยา่งใด โดยทุกวงศิลปิน
จะมีพื้นท่ีกลุ่ม หรือเพจของตวัเองเพื่อรวบรวมผลงาน ทั้งในแบบท่ีสร้างข้ึนโดยผูเ้ขียนเพื่อใช้โป
รโมทผลงานของตนเอง และจากผูท่ี้ช่ืนชอบงานแฟนฟิคชัน่วาย ท่ีสร้างข้ึนเพื่อหวงัเป็นช่องทาง
รวบรวมผลงานท่ีตนเองช่ืนชอบมาแบ่งปันใหแ้ก่กลุ่มคนคอเดียวกนันัน่เอง 

 

 
ภาพที ่4.23 ตวัอยา่งการใชเ้ฟซบุก๊ในงานแฟนฟิคชัน่วาย  

 
ซ่ึงผลจากการสังเกตการณ์น้ีสอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยจากการ

สัมภาษณ์ผูเ้ขียนถึงเหตุผลท่ีเลือกใช้พื้นท่ีเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นช่องทางในการส่ือสารเก่ียวกบั
งานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย เพราะอะไร และมีการใชง้านอยา่งไรบา้ง จากการสัมภาษณ์ไดรั้บค าตอบ
จากผูเ้ขียนไปในทิศทางเดียวกนั    

“ส าหรับเฟซบุ๊กนั้นส่วนตวัจะใชล้งลิงคง์านเขียน หรือบางคร้ังก็ลงงานเขียนท่ีเป็นเร่ือง
สั้นจบในตอน นอกนั้นมีลงแจง้เร่ืองพรีออเดอร์ดว้ย” (kipuu (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหว่างบุคคล, 
18 สิงหาคม 2560) 

“เฟซบุ๊กง่ายตรงท่ีมีพื้นท่ีเยอะ สามารถลงขอ้มูล หรือพูดคุยอะไรไดเ้ยอะก็จะใชใ้นการ    
โปรโมทผลงาน แจ้งข่าวตอนใหม่ ส่วนใหญ่ถ้าแจ้งในกลุ่ม หรือในเพจก็จะเข้าถึงผู ้อ่านได้
เลย”(WilyRover (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 18 สิงหาคม 2560) 
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“เฟซบุ๊กก็ถือวา่สะดวกและมีคนใช้เยอะพอสมควรนะ แต่ส่วนตวัจะถนดัใช้ทวิตเตอร์
มากกว่าเพราะส่ือสารได้เร็วกว่าในความรู้สึกเรานะ ถ้าใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นการแจ้งข่าวกิจกรรม       
แต่เฟซบุ๊กสามารถส่ือสารอะไรยาวๆได้ก็จะเห็นว่ามีหลายคนใช้ลงผลงานในเฟซเลยก็มี” 
(boatpurplehead (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 สิงหาคม 2560) 

 จากการสังเกตการณ์การส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะส่ือสังคมออนไลน์ของงานเขียนแฟน
ฟิคชัน่วาย ทั้ง 3 ส่ือ ไดแ้ก่ เวบ็บล็อกบนพื้นท่ีเวบ็ไซตเ์ด็กดีดอทคอม ทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊ก เม่ือมา
รวมกบัขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ขียนงานแฟนฟิคชัน่วาย ในประเด็นดา้นการ
ใชส่ื้อสังคมออนไลน์กบังานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ซ่ึงผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดใ้หค้  าตอบในประเด็นค าถาม
ต่างๆไว ้ดงัน้ี 

 จากค าถามท่ีว่า คิดว่าช่องทางหรือส่ือสังคมออนไลน์ใดบา้งท่ีเหมาะสมกบังานเขียน
แฟนฟิคชั่นวาย เพราะอะไร และส่ือสังคมออนไลน์นั้นๆสามารถน าไปใช้กบังานเขียนแฟนฟิ
คชัน่วาย ไดอ้ยา่งไรบา้ง ผูว้จิยัท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง และสรุปผลการสัมภาษณ์ไดด้งัน้ี 

“ส่วนตวัแลว้คิดว่า แล้วแต่ความถนดัของคน ซ่ึงโดยส่วนตวั ตวัเองใช้ทวิตเตอร์มาก
ท่ีสุดใชใ้นการโปรโมทผลงาน ส่วนพื้นท่ีในการลงผลงานก็ตอ้งเป็นส่ือท่ีมีพื้นท่ีเพียงพอใหส้ามารถ
ลงเน้ือหาไดแ้บบเวบ็บล็อก เวบ็บอร์ดแบบน้ีจะเหมาะสมกวา่” (kipuu (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 18 สิงหาคม 2560) 

“เวบ็บอร์ดเป็นพื้นท่ีปิดในสังคมแคบ ถึงแมจ้ะมีฟีดแบคเยอะเพราะมีแต่คนคุน้เคยกนั
อยู่แลว้ แต่เฟซบุ๊กกบัทวิตเตอร์จะเหมาะกบัใชส่ื้อสารแจง้ความเคล่ือนไหว โปรโมทงาน เด็กดีจะ
เป็นท่ีเปิดโอกาสให้คนอ่ืนๆท่ีไม่ใช่สมาชิกบอร์ดไดอ่้านงานดว้ย เพราะเป็นสังคมเปิดท่ีกวา้งกว่า 
แต่กอ้ย่างท่ีบอกตอ้งแอคทีฟเยอะๆหน่อยเพื่อให้คนเห็นผลงาน เพราะผลงานในนั้นจะมีค่อนขา้ง
เยอะ” (WilyRover (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 18 สิงหาคม 2560) 

“เวบ็บอร์ด กบัเวบ็บล็อกนะ เพราะแน่นอนวา่เป็นส่ิงท่ีมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับลงเน้ือหา 
ส่วนโปรโมทก็ต้องทวิตเตอร์แหละ แฮชแท็กช่วยให้ส่ือสารไปได้ไว”้ (i3e-dwz (ผูเ้ขียน), การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 19 สิงหาคม 2560) 

 “เว็บไซต์ทัว่ไปท่ีให้ลงนิยาย ส่วนใหญ่เหมาะสมทั้งหมด เพราะปัจจุบนัมีเว็บไซต์
ส าหรับนักเขียนให้เลือกเยอะ รวมถึงมีการจัดหมวดหมู่ให้ส าหรับแฟนฟิค วาย อย่างเด็กดีก็
เหมาะสมเพราะเป็นอะไรท่ียอมรับอยา่งแพร่หลาย” (boatpurplehead (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 22 สิงหาคม 2560) 

“คิดวา่ทั้งทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊กเลย อยา่งในเฟซบุ๊กจะมีกรุ๊ปลบั หรือเพจท่ีเก่ียวกบัคู่ชิป
คู่นั้นๆเลย ส่วนในทวติเตอร์จะมีแทก็ มีกลุ่มแฟนคลบัท่ีคุยๆกนัเร่ืองคู่ท่ีตวัเองชอบ ทั้งน้ีเราสามารถ
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คน้หาคนท่ีความชอบคลา้ยๆกบัเราไดด้ว้ยการเขา้แท็กในทวิตเตอร์ หรือกดไลคเ์พจ ซ่ึงตวัแอดมิน
เพจเองก็มกัจะลงฟิคชัน่คู่ท่ีตวัเองชอบ ซ่ึงท่ีจริงเป็นการเผยแพร่งานเราอีกทาง แต่โดยส่วนใหญ่เรา
จะไม่รู้เพราะไม่ไดม้าขออนุญาต เรามองวา่มนัไม่ใช่เร่ืองใหญ่อะไรเพราะวา่นัน่คือการโปรโมทงาน
เราอีกทาง” (error407 (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 สิงหาคม 2560) 

จาการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ในประเด็นน้ีพบวา่ ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ท่ี
ผูเ้ขียนนิยมใช้ลงผลงานจะตอ้งมีพื้นท่ีเพียงพอแบบเวบ็บอร์ด หรือเวบ็บล็อกซ่ึงส่วนใหญ่ใช้เด็กดี
ดอทคอมเพราะเป็นท่ีรู้จัก และมีระบบท่ีสะดวกอยู่แล้วในปัจจุบันเข้าถึงได้ง่ายเพราะมีเป็น
แอปพลิเคชัน่ในสมาร์ทโฟนอีกดว้ย ส่วนช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเร็วและเขา้ถึงคนไดเ้ยอะๆ
อยา่งทวติเตอร์และเฟซบุ๊กเหมาะท่ีจะใชใ้นการโปรโมทผลงาน เป็นช่องทางกระตุน้หรือดึงคนเขา้สู่
พื้นท่ีของผลงาน 

จากค าถามท่ีว่า คิดว่าช่องทาง หรือส่ือสังคมออนไลน์ใดท่ีได้รับกระแสตอบรับ 
(feedback) จากผูอ่้านมากท่ีสุด และเป็นการตอบรับมาในลกัษณะใด อยา่งไร ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์
กลุ่มตวัอยา่ง และสรุปผลการสัมภาษณ์ไดด้งัน้ี 

“ท่ีเยอะก็จะมีเด็กดี แต่จะเป็นคอมเมนท์แบบท่ีเป็นทางการ ส่วนทวิตเตอร์จะเป็น
ขอ้ความทกัทายสั้นๆมากกวา่” (kipuu (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 18 สิงหาคม 2560) 

 “ทวิตเตอร์จะมากท่ีสุด ส่วนเว็บบอร์ดกับเด็กดีจะเป็นการคอมเมนท์เน้ือเร่ือง เป็น
อารมณ์ความรู้สึกหลงัจากอ่านตอนนั้นๆจบ ส่วนเฟซบุ๊กกบัทวิตเตอร์จะเป็นการพูดคุย พูดเล่น 
ทกัทายตอบโตก้นัมากกวา่” (WilyRover (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 18 สิงหาคม 2560) 

“ส าหรับเราคิดว่าพอๆกนัทุกช่องทางนะ เด็กดีจะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาใน
ตอนต่อๆไป ส่วนทวิตเตอร์จะแบบเล่นแฮชแท็กกันมากกว่า” (i3e-dwz (ผูเ้ขียน), การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 19 สิงหาคม 2560) 

 “เด็กดีดอดทคอมยงัเป็นท่ีรวมแฟนฟิคท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด โดยปกติลงฟิคในน้ี
ก็จะมีจ านวนผูอ่้านท่ีมากและคอมเมนต์ไวใ้นตอนแต่ละตอนเลย” (boatpurplehead (ผูเ้ขียน), การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 สิงหาคม 2560) 

“ทวิตเตอร์ แต่เราจะเปิด ask.fm เอาไวเ้พราะรู้วา่มีคนหลายจ าพวก บางรายท่ีอ่านฟิคเรา
แลว้เมนชัน่มาคุยดว้ยเลยก็มี บางคนจะเป็นสายซุ่มไม่ค่อยแสดงตวั อนันั้นเราจะเขา้มาถามเราใน 
ask แทนเพราะมนัไม่ตอ้งเปิดเผยตวัเองวา่เป็นใคร ช่ืออะไร แต่การเล่นทวิตเตอร์ท าใหเ้ราเขา้ถึงคน
อ่านไดง่้ายเพราะมนัคุยกนัไดเ้ลยแบบเรียลไทม์ ซ่ึงอนัน้ีคอมเมนต์จากฟิคท่ีลงใน เด็กดีจะมนัไม่
ค่อยตอบโจทยเ์ท่าไร เพราะเราไม่ไดเ้ช็คตลอดวา่ใครคอมเมนทอ์ะไรบา้ง ตอ้งวา่งและมีเวลาถึงจะ
ไปนัง่ไล่อ่านในเด็กดีได”้ (error407 (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 สิงหาคม 2560) 
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จาการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ในประเด็นน้ีพบว่า การตอบรับจากผูอ่้านส่วน
ใหญ่จะเป็นไปในลกัษณะการแสดงความคิดเห็น ในพื้นท่ีเด็กดีดอทคอมจะเป็นไปในลกัษณะของ
การบอกถึงความรู้สึกท่ีมีหลงัจากอ่านแฟนฟิคจบลง แต่ผูเ้ขียนจะไม่นิยมส่ือสารโตต้อบผ่านทาง
คอมเมนทใ์นเด็กดี แต่ทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กจะเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงผูเ้ขียนไดม้ากกว่า  ผูเ้ขียนจะใชเ้ป็น
ของทางในการทกัทาย คุยเล่นกบัคนอ่านจึงท าให้ลกัษณะของการตอบรับแตกต่างไปตามลกัษณะ
ของช่องทางของส่ือนั้นๆ 

จากค าถามท่ีว่า ผูเ้ขียนได้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์น้ี (Dekdee.com / Facebook / Twitter) 
ในการท ากิจกรรมใดบา้ง โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวกบังานแฟนฟิคชัน่วาย ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์
กลุ่มตวัอยา่ง และสรุปผลการสัมภาษณ์ไดด้งัน้ี 

“เด็กดีคือหลกัๆจะไวล้งงานเขียน ส่วนทวิตเตอร์จะเป็นการใช้โปรโมท ติดแฮชแท็ก” 
(kipuu (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 18 สิงหาคม 2560) 

 “เด็กดีใช้ลงฟิค เผยแพร่ผลงานแลว้ก็ลงรายละเอียดพรีออเดอร์ ส่วนเฟซบุ๊กจะใช้โป
รโมท พดูคุย แลว้ก็แจง้ผลงานใหม่ ทวติเตอร์จะใชเ้ล่นเกมส์ ลงลิงคฟิ์ค สร้างแฮชแทก็” (WilyRover 
(ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 18 สิงหาคม 2560) 

“แฮชแท็กในทวิตเตอร์จะท าให้รู้ฟีดแบคของงานท่ีเขียน ใชท้  ากิจกรรมแจกของรางวลั     
โปรโมทผลงงาน ดึงคนให้เขา้บอร์ดเขา้เวบ็อ่านเน้ือหา เพราะมนัเปิดกวา้งท าให้คนรับรู้ไดเ้ร็ว และ
ท่ีส าคญัคือ ฟรี”    (i3e-dwz (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 19 สิงหาคม 2560) 

“เด็กดีจะเอาไวล้งงานเขียน ส่วนทวิตเตอร์จะใช้ลงรูป ลงลิงค์ฟิค แลว้ก็เล่นแฮชแท็ก” 
(boatpurplehead (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 สิงหาคม 2560) 

“ใช้ทวิตเตอร์ในการอพัเดตเวลาลงตอนใหม่ของเร่ือง เพราะหลายคร้ังท่ีเด็กดีไม่ตอบ
โจทย ์แอปฯคา้งบา้ง ไม่แจง้เตือนบา้ง และเป็นการบอกคนอ่านท่ีตามผลงานเรากลายๆไปดว้ยเลย 
เด็กดี ใชใ้นการลงเน้ืองานใหอ่้าน ส่วนเฟซบุ๊กเราใชเ้พจเป็นท่ีเก็บทุกอยา่ง เพราะมนัสามารถคน้หา
ขอ้มูลไดง่้ายกว่าการมานัง่ไล่ยอ้นทวิตเตอร์ เราอปัเดตเป็นอลับั้มสารบญัฟิคชัน่ อปัเดตฟิคท่ีมีให้
สต็อกหรือการรวมเล่มฟิคต่างๆ เพราะมนัไม่จ  ากดัตวัอกัษรในการอปัแต่ละคร้ังแบบทวิตเตอร์” 
(error407 (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 สิงหาคม 2560) 

จาการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ในประเด็นน้ีพบว่า ด้วยคุณลักษณะของส่ือท่ี
แตกต่างกนั ท าให้การใชง้านพื้นท่ีของผูเ้ขียนในแต่ละส่ือก็มีความแตกต่างไป ข้ึนอยูก่บักิจกรรมท่ี
ท า หากตอ้งใชพ้ื้นท่ีเยอะอยา่งการรวบรวมผลงานไวเ้ป็นอลับั้มผูเ้ขียนก็จะเลือกใชง้านเฟซบุ๊ก แต่
หากอยากให้ผลงานใหม่ถูกเขา้ถึงไดไ้วก็จะใช้ทวิตเตอร์ในการโปรโมท และการใช้แฮชแท็กเป็น
วธีิการท่ีผูเ้ขียนนิยมใชเ้ป็นอนัดบัหน่ึง 
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จากค าถามท่ีว่า คิดว่าส่ือสังคมออนไลน์มีความส าคญั จ าเป็นมากน้อยแค่ไหน และ

จ าเป็นอย่างไรกบังานเขียนแฟนฟิคชั่นวาย ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง และสรุปผลการ
สัมภาษณ์ไดด้งัน้ี 

“ส าคญันะเพราะช่วยในการโปรโมทผลงานเราได ้ท าใหมี้คนเขา้มาอ่านมากข้ึน และได้
มีโอกาสในการส่ือสารโตต้อบกนั” (kipuu (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 18 สิงหาคม 2560) 

  “จ าเป็นมากเพราะเป็นช่องทางในการโปรโมทผลงาน โปรโมทหนังสือ” 
(WilyRover (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 18 สิงหาคม 2560) 

“ส าคญัเพราะถ้าไม่มีพื้นท่ีแบบน้ีก็ไม่รู้ว่าจะไปลงผลงานได้ช่องทางไหน” (i3e-dwz 
(ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 19 สิงหาคม 2560) 

“เป็นพื้นท่ีท่ีท าให้คนรู้จกัและเขา้ถึงแฟนฟิคมากข้ึน แมแ้ต่ทวิตเตอร์ ถึงแมว้่าจะไม่ได้
แต่งฟิคลงในนั้นดว้ยขอ้จ ากดัของรูปแบบ แต่สามารถโปรโมทผา่นแฮชแท็ก หรือให้ผูอ่้านเขา้มามี
ส่วนร่วมพดูคุยได”้ (boatpurplehead (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 สิงหาคม 2560) 

“ถา้ถามวา่ไม่มีมนัก็ค่อนขา้งยากในการโปรโมทงานตวัเอง หรือการหานกัอ่านหนา้ใหม่ 
นอกเหนือจากวา่เร่ืองดีมากๆจนคนอ่านเอามาโปรโมทกนัเอง ส าหรับคนท่ีอยากใหผ้ลงานเขา้ถึงคน
อ่านได้มากข้ึน เข้าถึงกลุ่มแบบจ าเพาะเจาะจง เราคิดว่าสังคมออนไลน์จ าเป็นมาก” (error407 
(ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 สิงหาคม 2560) 

จากการสังเกตการณ์การส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะส่ือสังคมออนไลน์ของงานเขียนแฟน
ฟิคชัน่วาย ทั้ง 3 ส่ือ ไดแ้ก่ เวบ็บล็อกบนพื้นท่ีเวบ็ไซตเ์ด็กดีดอทคอม ทวิตเตอร์ และเฟซบุก๊ เม่ือมา
รวมกบัขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ขียนงานแฟนฟิคชัน่วาย ในประเด็นดา้นการ
ใช้ส่ือสังคมออนไลน์กบังานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย พบวา่ พื้นท่ีสังคมออนไลน์มีความจ าเป็นและมี
ผลต่อความนิยมและแพร่หลายของแฟนฟิคชัน่วาย เพราะหากไม่มีพื้นท่ีท่ีเป็นสาธารณะให้ผูค้น
เขา้ถึงไดแ้บบอิสระแบบส่ือสังคมออนไลน์ทั้ง 3 ส่ือขา้งตน้ อาจจะท าให้งานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย 
เขา้ถึงไดย้าก หรือเป็นท่ีรู้จกัในวงจ ากดั วงแคบๆเท่านั้น 
 
4.2 บทบาทของแฟนฟิคช่ันวาย (Fan Fiction Y) ในฐานะพืน้ทีส่าธารณะ(Public Sphere) ของกลุ่ม
แฟนคลบัศิลปินเกาหลใีนสังคมไทย 

 จากการเขา้ไปสังเกตการณ์ของผูว้ิจยั  เก่ียวกบังานเขียนแฟนฟิคชั่นวาย ในพื้นท่ีส่ือ
สังคมออนไลน์นั้นพบว่า แฟนคลบัศิลปินเกาหลีมีความนิยมต่องานเขียนประเภทแฟนฟิคชัน่วาย 
มาก มีงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ปรากฏตามส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆเป็นจ านวนมาก มากจนเวบ็ไซต์
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ต่างๆส าหรับพื้นท่ีเขียนนิยาย โดยเฉพาะเด็กดีดอทคอมมีการจดัหมวดหมู่หรือประเภทไวเ้พื่อความ
สะดวกในการเข้าถึง มีการสร้างรูปแบบและวิธีการเข้าถึงงานเขียนแฟนฟิคชั่นวาย ไวใ้นช่อง
ทางการส่ือสารออนไลน์ต่างๆ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงบทบาทของแฟนฟิคชัน่วาย ท่ีมีต่อ
กลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีเป็นอยา่งมาก ซ่ึงผูว้จิยัจะแสดงผลจากการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 จากหมวดหมู่ของประเภทนิยายท่ีจดัไวใ้นพื้นท่ีส่ือ โดยเฉพาะในเด็กดีดอทคอมแสดง
ให้เห็นได้ว่าแฟนฟิคชั่นวาย เป็นอีกหน่ึงส่ือทางเลือกส าหรับผูบ้ริโภคอย่างกลุ่มแฟนคลับ ใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นส่ือท่ีผูบ้ริโภคสร้างข้ึนเองไดเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการในแบบของตนเองท่ี
ส่ือบางส่ือให้ไม่ได ้อีกทั้งการก าหนดพเน้ือหาหรือเร่ืองราวไดเ้องท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกผูกพนัและ
ใกลชิ้ดกบัศิลปินมากข้ึนกว่าการท่ีรับชมแต่ผลงานท่ีตน้สังกดั หรือผูผ้ลิตรายใหญ่เป็นคนก าหนด
เน้ือหามาให้ ซ่ึงจากการณ์สังเกตการณ์พบว่า ความนิยมของเด็กดีดอทคอมท าให้มีการให้บริการ
แอปพลิเคชัน่ส าหรับเขา้ไปอ่านนิยายไดบ้นสมาร์ทโฟนอีกดว้ย เป็นการเพิ่มพื้นท่ีแพลตฟอร์มส่ือ
เพื่อเป็นช่องทางอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้งานมากข้ึน ซ่ึงผูใ้ห้บริการหลายรายเร่ิมเปิดพื้นท่ี
ส าหรับให้บริการในการลงเน้ือหางานเขียนท่ีมากข้ึน ยกตวัอย่างเช่น เว็บไซต์จอยลดาดอทคอม 
(www.joylada.com) และเวบ็ไซต์ธัญวลยั (www.tunwalai.com) ท่ีจดัท าข้ึนในรูปแบบสร้างรายได้
ใหก้บัผูเ้ขียนดว้ยการนบัยอดอ่าน หรือตอ้งมีการช าระเงินเพื่อการเขา้สู่เน้ือหาท่ีมากยิง่ข้ึน  เป็นตน้  

 
ภาพที ่4.24 ตวัอยา่งแอปพลิเคชัน่ส าหรับอ่านนิยายบนสมาร์ทโฟน 
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ภาพที ่4.25 ตวัอยา่งงานแฟนฟิคชัน่บนพื้นท่ีเวบ็ไซตจ์อยลดาดอทคอม 

  

 
ภาพที ่4.26 ตวัอยา่งงานแฟนฟิคชัน่บนพื้นท่ีเวบ็ไซตธ์ญัวลยัดอทคอม 
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ความนิยมท่ีมีมากจนน าไปสู่การตีพิมพ์ผลงานเป็นเล่ม การจ่ายเงินเพื่ออ่านผ่านส่ือ
ช่องทางต่างๆหรือแมแ้ต่การจดังานตลาดฟิคข้ึนเพื่อจ าหน่ายผลงาน แสดงให้เห็นวา่ แฟนฟิคชัน่วาย 
มีบทบาทส าคญัต่อแฟนคลบัศิลปินเกาหลีเป็นอย่างยิ่ง โดยในพื้นท่ีส่ืออยา่งทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ก
เองก็มีกลุ่มแฟนคลบัท่ีช่ืนชอบงานแฟนฟิคชัน่วายจดัพื้นท่ีเฉพาะไวส้ าหรับแลกเปล่ียนแบ่งบนักนั
อยา่งชดัเจน 

 
ภาพที ่4.27 ตวัอยา่งพื้นท่ีเฉพาะส าหรับงานแฟนฟิคชัน่บนทวติเตอร์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.28 ตวัอยา่งพื้นท่ีเฉพาะส าหรับงานแฟนฟิคชัน่บนเฟซบุก๊ 
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จากการสังเกตการณ์พื้นท่ีสาธารณะบนส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มแฟนคลบัศิลปิน
เกาหลีในสังคมไทยเก่ียวกับงานเขียนแฟนฟิคชั่นวาย เม่ือมารวมกับข้อมูลท่ีผูว้ิจ ัยได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ขียนงานแฟนฟิคชัน่วาย ในประเดน็ดา้นบทบาทของงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย 
ซ่ึงในฐานะพื้นท่ีสาธารณะบนส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทย ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ไดใ้หค้  าตอบในประเด็นค าถามต่างๆไว ้ดงัน้ี 

จากค าถามท่ีว่า คิดว่างานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย มีผลต่อความนิยมในตวัศิลปินท่ีท่ีถูก
น ามาเป็นตวัละครเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ อยา่งไรผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง และสรุปผล
การสัมภาษณ์ไดด้งัน้ี  

“น่าจะมีส่วนช่วยท าให้คนรู้จกัมากยิ่งข้ึน แบบคนอ่านไดพ้บเห็น ไดผ้า่นตาจากท่ีไม่เคย
สนใจอาจจะเร่ิมสนใจเขา้มาท าความรู้จกักบัศิลปินท่ีเราเขียนก็ได”้ (kipuu (ผูเ้ขียน), การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 18 สิงหาคม 2560) 

“มีส่วนบา้ง ตรงท่ีท าให้เกิดความรู้สึกรักและผูกพนักบัศิลปินมากยิ่งข้ึน คิดว่าท าให้มี
ความรู้สึกร่วมมากข้ึน และมีส่วนช่วยให้คนอ่านทัว่ไปรู้จกัศิลปินมากข้ึนอีกด้วย” (WilyRover 
(ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 18 สิงหาคม 2560) 

“มนัท าให้เกิดความผกูพนักบัตวัศิลปินนะ และก็ช่วยเยียวยาความรู้สึกในแง่ความคิดถึง
เวลาท่ีศิลปินไม่มีผลงานให้ติดตาม ท าให้รู้สึกพิเศษเพิ่มข้ึนกบัศิลปินคู่ท่ีเขียน” (i3e-dwz (ผูเ้ขียน), 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 19 สิงหาคม 2560) 

“อาจมีบา้งในเร่ืองของมุมมองท่ีมีต่อศิลปิน ส าหรับผูอ่้านบางคนท่ีเขา้ถึงตวัละครและ
บทบาท อาจน าไปรวมกบัความรู้สึกส่วนตวัและทศันคติท่ีมีต่อศิลปินได ้แต่เน่ืองจากปัจจุบนัแฟน
ฟิคมีเยอะ และศิลปินก็ถูกน าไปเป็นตวัละครท่ีหลากหลาย ผูอ่้านจึงน่าจะแยกแยะไดแ้ละไม่ไดเ้อา
มารวมกบัความรู้สึกท่ีท าให้มีผลแง่ลบต่อความนิยมในตวัศิลปิน” (boatpurplehead (ผูเ้ขียน), การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 สิงหาคม 2560) 

“ส าหรับเราคือมีส่วนบา้ง เพราะหลายคนเช่ือว่าศิลปินอาจจะนิสัยแบบนั้นจริงๆ แต่
ส าหรับเราในฐานะคนแต่งด้วย จะพยายามไม่ค่อยแต่งอะไรท่ีมันค่อนข้างรุนแรงหรือใส่
คาแรคเตอร์แย่ๆ  เพราะเราก็ชอบเขาดว้ยส่วนหน่ึงเลยไม่อยากแต่งใหค้นมองวา่เขาใจร้าย ส าหรับเรา
ฟิคคือเร่ืองแต่ง คือการจินตนาการข้ึนมาเอง แต่ก็นัน่ล่ะ ยงัไงเราเป็นผูใ้ห้ความบนัเทิง (ส่วนหน่ึง
ของแฟนดอ้ม) เราก็ไม่อยากให้ใครมามองว่าศิลปินของเราไม่ดี” (error407 (ผูเ้ขียน), การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 25 สิงหาคม 2560) 

จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ในประเด็นน้ีพบว่า ผูเ้ขียนส่วนใหญ่ค านึงถึง
ภาพลกัษณ์ของศิลปินท่ีตวัเองน ามาใชเ้ป็นตวัละคร เพราะเช่ือวา่มีผลต่อความรู้สึกของผูอ่้าน จะเห็น
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ไดจ้ากการท่ีมีค าเตือนเบ้ืองตน้ก่อนน าเสนอเน้ือหาของนิยาย มีการระบุถอ้ยค าช้ีแจงว่าเป็นเร่ืองท่ี
เกิดจากจินตนาการของผูแ้ต่ง โดยไม่ไดมี้เจตนาท าลายภาพลกัษณ์ของศิลปินแต่อยา่งใด และผูเ้ขียน
ส่วนใหญ่คิดวา่งานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ช่วยเป็นส่ือกลางท่ีสร้างความผกูพนัระหวา่งแฟนคลบัและ
ศิลปินอีกดว้ย เพราะเม่ือศิลปินพกัการแสดง หรือยงัไม่มีผลงานใหม่ออกมาให้ติดตาม การปรากฏ
ตวัผ่านส่ือต่างๆท่ีจะให้ติดตามไดก้็จะลดลง แต่งานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ท่ีมีผูเ้ขียนออกมาให้อ่าน
ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ท าให้แฟนๆยงัมีความรู้สึกว่าได้ติดตามศิลปินท่ีตวัเองช่ืนชอบอยู่โดยไม่ไดห่้าง
หายไปไหน และการท่ีผูเ้ขียนสามารถแต่งเร่ืองราวของศิลปินท่ีช่ืนชอบไดด้ว้ยตวัเองท าให้รู้สึกว่า
ช่องวา่งระหวา่งตวัแฟนๆกบัศิลปินลดลง กลายเป็นความใกลชิ้ดผกูพนัยิง่ข้ึน 

จากค าถามท่ีว่า งานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย มีส่วนช่วยในการรวมกลุ่มกนัของแฟนคลบั
ศิลปินเกาหลีในสังคมไทยอย่างไรบ้าง ผูว้ิจ ัยท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง และสรุปผลการ
สัมภาษณ์ไดด้งัน้ี  

“ช่วยอยา่งมาก เพราะเป็นพื้นท่ีให้คนท่ีชอบเร่ืองเดียวกนั อยากคุยกนั ส่ือสารกนั ไดท้  า
ส่ิงท่ีชอบร่วมกนั ส่วนตวัเพื่อนสนิทหลายๆคนในปัจจุบนัก็เร่ิมตน้มาจากการคุยกนัจากการอ่าน
แฟนฟิคชัน่วาย ” (kipuu (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 18 สิงหาคม 2560) 

“มากๆๆ เพราะส าหรับ TVXQ เป็นกลุ่มใหญ่มาก แฟนฟิคชั่นวาย มีส่วนในการเป็น
ศูนย์รวมของหลายบ้าน รวมความชอบของคนท่ีชอบเหมือนกันให้เข้ามาหากัน” (WilyRover 
(ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 18 สิงหาคม 2560) 

“มีส่วนมาก ท าให้แฟนคลบัรู้จกักนัมากข้ึน และแฟนฟิค วายก็เป็นส่วนท่ีช่วยในการ
รวมตวักนัของแฟนคลบั หลายๆคนท่ีคุยกนัทางทวิตเตอร์จนการเป็นเพื่อนกนัไปเลยก็มี” (i3e-dwz 
(ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 19 สิงหาคม 2560) 

“ช่วยให้ผูท่ี้สนใจในเร่ืองราวเดียวกนัมีพื้นท่ีพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น กระทัง่
หลายคนได้มีการพูดคุยกบัไรท์เตอร์ มีการเจอกนัตามงานอีเวนท์ต่างๆ ท าให้มีการรวมกลุ่มกัน
ไดม้ากข้ึน” (boatpurplehead (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 สิงหาคม 2560) 

“มนัมีทั้งการตั้งเพจคู่ท่ีตวัเองชอบเหมือนกนั กลุ่มท่ีท าเร่ืองโดเนทหรือจดักิจกรรมต่างๆ
ในวนัเกิดของคู่ท่ีตวัเองชอบ ส าหรับเรามนัช่วยมาก เหมือนเป็นการรวมคนท่ีชอบศิลปินเอาไว้
ดว้ยกนั มีอะไรเขาก็ช่วยเหลือกนั ท ากิจกรรมดีๆในนามศิลปินซ่ึงส่วนใหญ่ก็ท าคืนกลบัสู่สังคม เช่น 
การท าบุญ บริจาคอะไรต่างๆ หรือท าให้ศิลปินบา้ง เราว่ามนัช่วยไดเ้ยอะ เพราะคนกลุ่มน้ีคือคนท่ี 
attitude ตรงกนั” (error407 (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 สิงหาคม 2560) 

จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ในประเด็นน้ีพบว่า นอกจากแฟนฟิคชัน่วาย จะ
ช่วยให้แฟนคลบัรู้สึกผกูพนักบัศิลปินมากยิ่งข้ึน งานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย น้ียงัมีส่วนช่วยเป็นศูนย์
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รวมของแฟนคลบัท่ีรักและช่ีนชอบในตวัศิลปินคนเดียวกนั เป็นอีกหน่ึงแรงกระตุน้ให้เกิดการท า
กิจกรรมร่วมกนัของแฟนๆ เช่น การเขา้ร่วมงานตลาดฟิค ท าให้กลุ่มแฟนคลบัซ่ึงปกติจะมารวมตวั
กนัก็ต่อเม่ือมีกิจกรรมร่วมกนักบัศิลปินเท่านั้น กลบัมารวมตวักนัไดเ้พื่อแลกเปล่ียนแบ่งปันในส่ิงท่ี
ชอบร่วมกนั เป็นตน้ 

จากค าถามท่ีว่า คิดว่างานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย สามารถแสดงถึงความนิยม หรือความ
ช่ืนชอบท่ีมีต่อศิลปินไดม้ากนอ้ยแค่ไหน อยา่งไร ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง และสรุปผล
การสัมภาษณ์ไดด้งัน้ี  

“ส่วนตวัคิดว่าช้ีวดัไดม้ากนะ ยิ่งมีฟิคมาก แสดงว่าก าลงัเป็นศิลปินท่ีนิยมมาก เพราะ
ปริมาณเร่ืองท่ีถูกแต่งออกมาจะสอดคล้องกบัความนิยมในตวัศิลปินด้วย” (kipuu (ผูเ้ขียน), การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 18 สิงหาคม 2560) 

“คิดวา่มนัสามารถใชว้ดักระแสความสนใจไดน้ะ แต่อาจจะบอกเป็นผลท่ีชดัเจนออกมา
ไม่ได ้เพราะวา่มนัก็ยากกบัการท่ีจะบอกวา่เร่ืองท่ีเขียนนั้น เขียนดว้ยความรักท่ีมีต่อศิลปิน เขียนตาม
กระแส หรือเขียนเพื่อสร้างตวัตนของผูเ้ขียนเอง” (WilyRover (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
18 สิงหาคม 2560) 

“คิดวา่ช้ีวดัไดม้ากนะ ท่ีรู้สึกไดแ้น่ๆคือ แฟนฟิคชัน่วาย มีส่วนช่วยท าใหรั้กษาแฟนคลบั
ไวไ้ด้ คือไม่ห่างหายกนัไปแมว้่าจะเป็นช่วงท่ีศิลปินไม่มีผลงาน” (i3e-dwz (ผูเ้ขียน), การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 19 สิงหาคม 2560) 

“ส าหรับส่วนตวัคือแต่งแฟนฟิค เพราะช่ืนชอบในตวัศิลปิน คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะ
เหมือนๆกนั รวมถึงคนอ่านดว้ย ดงันั้นคนแต่งเยอะก็น่าจะแสดงถึงคนช่ืนชอบเยอะเหมือนกนั แต่ก็
มีนกัเขียนท่ีสามารถน าช่ือตวัละครมาแต่งเร่ืองราวโดยท่ีไม่ไดช่ื้นชอบศิลปินเลยก็มีบา้งเหมือนกนั 
แบบแต่งเพื่อหวงัรายได ้ซ่ึงนัน่ก็แสดงวา่เขาก็ตอ้งคิดแลว้วา่ศิลปินท่ีเขาเอามาแต่งจะตอ้งเป็นท่ีนิยม
อยูใ่นขนาดนั้นนะ” (boatpurplehead (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 สิงหาคม 2560) 

“ส าหรับเราคิดวา่บอกไดม้ากนะ เพราะวา่การจะเขียนโดยเอาคาแรคเตอร์บางอยา่งหรือ
ตวัตนของใครสักคนมาเขียนให้เป็นเร่ืองราวถา้ไม่ไดช้อบหรือไม่ไดรั้กจริงๆเราวา่มนัเป็นเร่ืองยาก
มากท่ีจะเอามาเขียน ตวัเราเองคิดวา่การแต่งฟิคมนัต่างจากการแต่งนิยาย เพราะฟิคคือเราเอาคนท่ีมี
ตวัตนจริงๆมาเขียน ส่วนนิยายมนัคือการคิดคาแรคเตอร์และตวัตนข้ึนมาเอง เพราะงั้นพื้นฐานคน
แต่งฟิคก็คือ ตอ้งรักตอ้งชอบตวัศิลปินอยูแ่ลว้ถึงจะเกิดแรงบนัดาลใจในการแต่งได ้เราวา่ทุกอยา่ง
มนัแสดงออกมาไดช้ดัเจนผา่นงานของคนแต่ง” (error407 (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 
สิงหาคม 2560) 
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จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ในประเด็นน้ีพบว่า แฟนฟิคชั่นวาย สามารถ
แสดงให้เห็นถึงความนิยม หรือความช่ืนชอบท่ีมีต่อตวัศิลปินได้มาก เน่ืองจากการสังเกตพบว่า
จ านวนเร่ืองท่ีถูกเขียนออกมามีสัดส่วนตามกระแสนิยมของศิลปินในขณะนั้น คือ หากเป็นช่วงท่ี
ศิลปินก าลงัมีผลงานมีคนติดตามเยอะ จ านวนแฟนฟิคชัน่วาย ท่ีปรากฏตามส่ือออนไลน์ต่างๆก็จะ
เยอะข้ึนตามไปดว้ย แต่ในขณะเดียวกนัศิลปินท่ีไดรั้บความนิยมมาก่อนหน้าหนา้แลว้ อยา่งเช่น วง
ซุปเปอร์ จูเนียร์ (Super Junior) วงทงบงัชินกิ (TVXQ) ก็จะไม่ไดมี้ปริมาณงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย 
ท่ีมากมายเท่ากบังานเขียนของวงเอ็กโซ (EXO) หรือวงก็อตเซเว่น (GOT7) ท่ีก าลงัมีผลงานอยู่ใน
ปัจจุบนั แต่ก็ยงัคงมีผลงานเขียนจากผูเ้ขียนออกมาใหอ่้านอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอเช่นกนั 

จากค าถามท่ีว่า ถ้าเปรียบส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้อยู่ น้ี  (Dekdee.com / Facebook / 
Twitter) เป็นเสมือนชุมชน ชุมชนหน่ึง ท่านคิดวา่ชุมชนน้ีส่งผลต่อท่านอยา่งไร และส่งผลต่อศิลปิน
กลุ่มเกาหลีท่ีช่ืนชอบอยา่งไร ผูว้จิยัท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง และสรุปผลการสัมภาษณ์ไดด้งัน้ี  

“ช่วยท าใหมี้เพื่อนมากยิง่ข้ึน ไดพ้ฒันาผลงานของตวัเอง พฒันาทกัษะทางดา้นงานเขียน
มากข้ึน และท่ีส าคญัคือมีส่วนช่วยให้รู้สึกผูกพนักบัศิลปินมากข้ึน” (kipuu (ผูเ้ขียน), การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 18 สิงหาคม 2560) 

“โดยส่วนตวัเราคือ ท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน มีอีเวนท ์มีกลุ่มคนรู้จกัมากข้ึน มีเพื่อนมาก
ข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งระวงัตวัในการใชส่ื้อมากยิ่งข้ึนเหมือนกนัในฐานะท่ีเป็นท่ีรู้จกัของคน
มากข้ึน เป็นช่องทางในการอปัเดทผลงานศิลปินท่ีเราช่ืนชอบ เป็นท่ีท่ีเราสามารถเขา้มาพบกับ
ศิลปินท่ีเราชอบไดต้ลอดเวลา” (WilyRover (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 18 สิงหาคม 2560) 

“ท าให้ได้รู้จักคนมากข้ึน เป็นสังคมหน่ึงท่ีเกิดข้ึน ท าให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน มีพื้นท่ี
ส่วนตวัในการช่ืนชมศิลปิน เป็นท่ีท่ีสร้างความผกูพนัให้กบัแฟนๆ คนอ่าน มีผลส่งต่อถึงศิลปินได้
ไม่มากก็นอ้ย” (i3e-dwz (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 19 สิงหาคม 2560) 

“อย่างทวิตเตอร์ถือเป็นชุมชนใหญ่ท่ีรวบรวมทุกข่าวสาร สามารถพูดคุยโตต้อบ รับรู้
เร่ืองราวผา่นการ follow บุคคลท่ีสนใจ และรู้เร่ืองราวไดจ้ากการรีทวิตหรือแฮชแท็ก ศิลปินก็ไดรั้บ
ประโยชน์ตรงน้ีเพราะถือเป็นพื้นท่ีโปรโมทท่ีค่อนข้างเร็วและแพร่หลาย แต่ขณะเดียวกนั ถ้ามี
ขอ้มูลท่ีผิดพลาด ส่ือเหล่านั้นก็ท าให้กระจายไปไวเช่นกนั” (boatpurplehead (ผูเ้ขียน), การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 22 สิงหาคม 2560) 

“ส่งผลค่อนขา้งมากนะ เวลาเราแต่งฟิคเราก็ตอ้งการคอมเมนตห์รือค าพูดดีๆให้ก าลงัใจ 
การได้พูดคุยเร่ืองท่ีตวัเองแต่งกบัคนอ่านมนัช่วยให้เราอยากแต่งอะไรดีๆอีก อีกอย่างคือเราได้
แลกเปล่ียนความเห็นกบัแฟนคลบัคนอ่ืนๆ ได้คุยกบัคนท่ีชอบอะไรเหมือนกนั ท่ีจริงถามว่ามนั
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ส่งผลอะไรต่อศิลปินไหมก็คงมีส่วนบา้ง เพราะตวัแฟนคลบัเองก็ใชส่ื้อเหล่าน้ีในการโหวตหรือพูด
ถึงตวัศิลปินอยูแ่ลว้” (error407 (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 สิงหาคม 2560) 

จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ในประเด็นน้ีพบว่า ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้ใน
การเผยแพร่งานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย มีผลต่อผูเ้ขียนและตวัแฟนคลบัคนอ่ืนๆเป็นอยา่งมาก เพราะ
จากการสังเกตการณ์ จะเห็นไดว้า่แฟนฟิคชัน่วาย มีผลต่อความรู้สึกทางอารมณ์ของแฟนคลบั ท าให้
เกิดความรักความผกูพนัต่อตวัศิลปินท่ีมากยิ่งข้ึนได ้ดงันั้นหากขาดพื้นท่ีท่ีเป็นเสมือนพื้นท่ีเช่ือมต่อ
ระหว่างแฟนคลบัและตวัศิลปินเอาไวด้ว้ยกนัอยา่งส่ือสังคมออนไลน์ในปัจจุบนั คงส่งผลกระทบ
ต่อจิตใจของแฟนคลบัพอสมควร เพราะเหมือนขาดพื้นท่ีในการจะมาพบเจอ พูดคุยกบัเพื่อนฝูง 
หรือคนท่ีมีความชอบเหมือนๆกนั 

จากค าถามท่ีวา่ คิดว่าส่ือสังคมออนไลน์ในทุกวนัน้ีมีส่วนช่วยในการสร้างการด ารงอยู่
และเติบโตของงานเขียนแฟนฟิคชั่นวาย รวมถึงการรวมกลุ่มกันของแฟนคลบัหรือไม่ อย่างไร 
ผูว้จิยัท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง และสรุปผลการสัมภาษณ์ไดด้งัน้ี  

“สังคมของแฟนคลบัเป็นสังคมท่ีควบคู่ไปกบัความนิยม ซ่ึงถา้ไม่มีส่ือสังคมออนไลน์ 
คิดวา่งานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ก็อาจจะไม่ไดเ้ป็นท่ีแพร่หลายและไดรั้บความนิยมอยา่งในปัจจุบนั” 
(kipuu (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 18 สิงหาคม 2560) 

“ถา้เม่ือก่อนมีแค่เวบ็บอร์ดฟิคก็คงไม่โตขนาดน้ี ไม่ใช่แค่อ่านกนัในสังคมแคบๆ แต่เฟ
ซบุ๊กและทวิตเตอร์ท าให้ขยายวงกวา้งไดม้ากข้ึนและสามารถด ารงอยูไ่ดใ้นปัจจุบนัและในอนาคต
ดว้ย” (WilyRover (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 18 สิงหาคม 2560) 

“อย่างแรกคือตวัศิลปิน ช่วยให้ยงัคงไดส้ัมผสักบัโมเมน้ต่างๆของศิลปินอยู ่ในแง่ของ
คุณภาพของงาน เน้ือหา ท าใหมี้ช่องทางในการเปิดรับส่ือมากข้ึน มีพื้นท่ีในการลงผลงานและเขา้ถึง
ผลงานไดม้ากข้ึน” (i3e-dwz (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 19 สิงหาคม 2560) 

“เพราะแฟนฟิควายเป็นการน าคาแรคเตอร์ของศิลปินมาเก่ียวขอ้ง ท าให้รวบรวมผูอ่้านท่ี
เป็นแฟนคลบัได้เป็นอย่างมาก และท่ีท าให้งานเขียนประเภทน้ีเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายก็เป็น
เพราะมีแฟนคลบัจ านวนมากท่ีเป็นนกัเขียน และส่ือออนไลน์ก็ไดเ้อ้ือพื้นท่ีส าหรับงานเขียนมากข้ึน 
มีการสร้างหวัขอ้ จดักลุ่มประเภทงานเขียนแฟนฟิคโดยเฉพาะ ท าให้ผูเ้ขียนรู้สึกสะดวกใจในการลง
งานเขียน รวมถึงมีผูอ่้านท่ีแบ่งปันความสนใจเดียวกนัให้การตอบรับ ดงันั้นส่ือออนไลน์จึงมีผล
อย่างมากในการท าให้แฟนฟิคชั่นวายเติบโตและเป็นท่ีแพร่หลายในปัจจุบนั” (boatpurplehead 
(ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 สิงหาคม 2560) 

“เพราะว่ามีช่องทางออนไลน์ ท าให้การเขา้ถึงฟิคเป็นเร่ืองง่าย ท าให้ส่ิงเหล่าน้ียงัคงอยู่ 
ทั้งฟิคและงานเขียนต่างๆ เด๋ียวน้ีใครๆก็มีสมาร์ทโฟน อีกอย่างก็มีแอปพลิเคชั่นต่างๆมากมายท่ี
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เขา้ถึงไดง่้าย มนัสะดวก แค่หยบิมือถือกดเขา้แอปฯก็ไดอ่้านนิยายหรือฟิคแลว้ ส่ือค่อนขา้งมีอิทธิพล
ท าให้คนอ่านเยอะข้ึนเพราะมนัง่ายข้ึนน่ีล่ะ ถา้เทียบกบัเม่ือก่อนสมยัยงัเป็นเวบ็บอร์ด ตอ้งเปิดคอม 
ล็อกอินกวา่จะไดอ่้าน มนัหลายขั้นตอนจนหลายคนก็เลือกไม่อ่านรอซ้ือเล่มอยา่งเดียว แต่เด๋ียวน้ีพอ
มีเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นดีๆรองรับ ฟิคเลยยงัอยู่ได้” (error407 (ผูเ้ขียน), การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 25 สิงหาคม 2560) 

จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ในประเด็นน้ีพบวา่ ส่ือออนไลน์ส่งผลอยา่งมาก
ต่อความนิยมและการด ารงอยู่ของแฟนฟิคชัน่วาย ในสังคมไทย เพราะพอมีพื้นท่ีรองรับมากข้ึน มี
จ านวนคนอ่านคนสนใจมากข้ึนแฟนฟิคชัน่วาย ท่ีดูเหมือนเป็นเร่ืองผิดปกติในแง่ของความสัมพนัธ์
ของตวัละครท่ีเป็นชายกบัชายจึงเป็นท่ียอมรับไดม้ากข้ึน เน่ืองจากแพลตฟอร์มของส่ือในปัจจุบนัมี
หลากหลายผูใ้ชง้านสามารถเลือกใชส่ื้อชนิดต่างๆไดต้ามความพึงพอใจ ดงันั้นการอ่านนิยาย หรือ
แฟนฟิคชัน่วาย ผา่นแอปฯ หรือผ่านสมาร์ทโฟน ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนตวั รู้สึกมีพื้นท่ีของ
ตวัเองเพิ่มมากยิ่งข้ึน ดงันั้นในการเลือกเสพส่ือจึงมีความสะดวกใจไดม้ากยิ่งข้ึนเช่นกนั ยิง่ส่ือต่างๆ
พฒันาบริการให้รองรับการใชง้านท่ีสะดวกสบายมากข้ึน มีทางเลือกในการใชพ้ื้นท่ีให้คนเขียนได้
เลือกใชม้ากยิ่งข้ึน มีทางเลือกให้ผูอ่้านไดติ้ดตามอ่านไดอ้ยา่งสะดวกข้ึน ยอ่มส่งผลต่อการด ารงอยู่
และเติบโตของส่ือทางเลือกชนิดน้ีอยา่งแน่นอน 



 
 

บทที ่5 
สรุป การอภปิรายผล ข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง “รูปแบบการส่ือสารในพื้น ท่ีสาธารณะ(Public Sphere) ส่ือสังคม

ออนไลน์ของงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y) ศิลปินเกาหลีในสังคมไทย” เป็นการวจิยัเชิง
คุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
Participant Observation)  และการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary Source) โดย
การศึกษาตามกรอบแนวคิดเร่ืองพื้นท่ีสาธารณะ(Public Sphere) แนวคิดวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Culture) แนวคิดส่ือใหม่และเครือข่ายสังคมออนไลน์  (New Media and Social 
Network) เฟซ บุ๊ ก  (Facebook) ทวิต เตอ ร์  (Twitter) บ ล็ อก  (Blog) แนวคิดวัฒ นธรรมย่อ ย 
(Subculture) และแนวคิดเก่ียวกบัแฟน (Fans) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารใน
พื้นท่ีสาธารณะ(Public Sphere) ส่ือสังคมออนไลน์ผ่านงานเขียนแฟนฟิคชั่นวาย (Fan Fiction Y)  
ของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทย และเพื่อศึกษาบทบาทของแฟนฟิคชัน่วาย ในฐานะ
พื้นท่ีสาธารณะของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทย โดยผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  

5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.1.1 รูปแบบการส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะส่ือสังคมออนไลน์ 

1) การใชพ้ื้นท่ีบนเด็กดีดอทคอม (Dek-D.com) 
2) การใชพ้ื้นท่ีบนทวติเตอร์ (Twitter) 
3) การใชพ้ื้นท่ีบนเฟซบุก๊ (Facebook) 

 5.1.2 บทบาทของแฟนฟิคชั่นวายในฐานะพื้นท่ีสาธารณะของกลุ่มแฟนคลับ
ศิลปินเกาหลีในสังคมไทย 

1) บทบาทงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายท่ีมีต่อแฟนคลบั  
2) บทบาทงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายท่ีมีต่อส่ือ  
3) บทบาทงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายท่ีมีต่อผูผ้ลิต/ตน้สังกดั (การตลาด)  
4) บทบาทงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายท่ีมีต่อศิลปิน   

5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวจัิย 

กลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีในสังคมไทยต้องการพื้นท่ีสาธารณะท่ีจะใช้ส าหรับ
แสดงออกถึงความช่ืนชอบและช่ืนชมต่อตวัศิลปินท่ีพวกเขาหลงใหล และส่ือใหม่ หรือส่ือสังคม
ออนไลน์ไดเ้ขา้มาเปิดพื้นท่ีสาธารณะนั้นให้มีความชดัเจนยิ่งข้ึน เม่ือมีพื้นท่ีสาธารณะส าหรับพวก
เขาแล้วน าพาไปสู่การแสดงออกและการติดตามผลงานของศิลปินแบบมีส่วนร่วม “แฟน  ฟิ
คชั่นวาย”  ส่ือทางเลือกท่ีเป็นหน่ึงในส่ือ D.I.Y. Media ท่ีกลุ่มแฟนคลับมีอ านาจในการก าหนด
บทบาทของศิลปินท่ีพวกเขาช่ืนชอบจึงเป็นส่ือส าหรับกลุ่มคนคอเดียวกนัท่ีได้รับความนิยมเป็น
อยา่งยิ่งซ่ึงงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายของศิลปินเกาหลีนั้นไม่ไดมี้บทบาทเป็นแค่เพียงส่ือทางเลือก                         
ท่ีมอบความบันเทิงให้กับกลุ่มแฟนคลับแต่เพียงเท่านั้ น หากแต่งานเขียนท่ีเกิดข้ึนจากเพียง
จินตนาการและความช่ืนชอบในตวัตนของศิลปินนั้นกลบัเป็นส่ิงท่ีสามารถยึดโยงเหล่าแฟนคลบั 
ใหรู้้สึกใกลชิ้ดและติดตามและพร้อมสนบัสนุนศิลปินท่ีตนช่ืนชอบไดอ้ยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย 

5.1.1 รูปแบบการส่ือสารในพืน้ทีส่าธารณะส่ือสังคมออนไลน์ 
กลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีท่ีเป็นผูเ้ขียนงานแฟนฟิคชัน่วาย มีการเลือกใชช่้องทางส่ือ

สังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการเผยแพร่ และแบ่งปันผลงานให้กบักลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีท่ี
มีความช่ืนชอบในศิลปินกลุ่มเดียวกนั โดยส่ือสังคมออนไลน์ท่ีถูกเลือกใชไ้ดแ้ก่ เวบ็บล็อกบนพื้นท่ี
เวบ็ไซตเ์ด็กดีดอทคอม ทวติเตอร์ และ เฟซบุ๊ก โดยมีรูปแบบการส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะส่ือสังคม
ออนไลน์ของงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายดงัน้ี 

ผูเ้ขียนแฟนฟิคชัน่วายศิลปินเกาหลีในสังคมไทยเลือกใช้ส่ือท่ีมีพื้นท่ีเหมาะสม และ
สะดวกแก่การลงเน้ือหาผลงานเขียน ด้วยการใช้พื้นท่ีของเว็บไซต์เด็กดีดอทคอมท่ีเปิดพื้นท่ี          
ให้ส าหรับผูท่ี้สนใจในดา้นการเขียนนิยาย ไดใ้ช้พื้นท่ีแบ่งปันผลงานให้แก่บุคคลทัว่ไปท่ีมีความ
สนใจสามารถเขา้มาใชพ้ื้นท่ีร่วมกนัได ้ซ่ึงนอกจากจะเป็นพื้นท่ีท่ีเปิดให้สามารถเขา้ถึงผลงานของ
นกัเขียนไดโ้ดยไม่ไดจ้  ากดัส าหรับการเป็นสมาชิกแต่เพียงเท่านั้น  แต่ยงัเป็นพื้นท่ีท่ีมีการจดัสรร        
ไวช้ดัเจนส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเขา้ใชพ้ื้นท่ี ทั้งในฐานะผูเ้ขียนและผูอ้่าน โดยผูเ้ขียนจะสามารถจดัการ
พื้นท่ีของตวัเองไดท้ั้งสีสันของพื้นท่ีใช้งาน หรือการใช้ภาพ หรือใส่เพลงเพื่อตกแต่งพื้นท่ีใช้งาน         
ในรูปแบบของตัวเอง อีกทั้งการจดัหมวดหมู่ท่ีชัดเจนด้วยการระบุหมวดหมู่ของ “แฟนฟิคชั่น
เกาหลี” ท าให้พื้นท่ีของเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม มีการเปิดพื้นท่ีเพื่อกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลี                        
อยา่งเห็นไดช้ดั 

นอกจากผูเ้ขียนแฟนฟิคชั่นวายศิลปินเกาหลีจะต้องการพื้นท่ีส าหรับแบ่งปันและ
เผยแพร่ผลงานแลว้ ส าหรับผูเ้ขียนการมีพื้นท่ีเพื่อแจง้ข่าวสาร หรือโปรโมทผลงานท่ีไดเ้ขียนออก
มาแล้วก็ถือว่าเป็นส่ิงส าคญัเช่นกนั เพราะถึงแมว้่าผลงานท่ีน ามาแบ่งปันนั้นจะอยู่ในพื้นท่ีท่ีเปิด
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กวา้ง ให้สามารถเขา้ถึงได ้แต่ถา้หากวา่มีช่องทางอ่ืนๆท่ีสามารถช่วยแจง้ข่าวสาร หรือกระตุน้เตือน
ผูอ่้านให้เกิดความสนใจ หรือรับทราบไดถึ้งความเคล่ือนไหวของผลงานท่ีไดน้ ามาแบ่งปันกนัแลว้        
นั่นย่อมเป็นผลดียิ่งข้ึน ซ่ึงช่องทางท่ีผู ้เขียนเลือกใช้ในการส่งข่าวสารแก่ผู ้คนคอเดียวกัน                      
ท่ีอยูใ่นฐานะผูอ่้านก็คือ ส่ือสังคมออนไลน์อยา่งทวติเตอร์และเฟซบุก๊  
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การใช้พืน้ทีบ่นส่ือสังคมออนไลน์  
ส่ือสังคมออนไลน์ทีใ่ช้ในการศึกษา 

 

เด็กดีดอทคอม  (dek-d.com) ทวติเตอร์ (Twitter) เฟซบุ๊ก (Facebook) 
ลกัษณะการใชพ้ื้นท่ี ใชเ้พื่อสร้างงานเขียน และรวบรวมงานเขียน 

ใชเ้พ่ือพดูคุยเร่ืองราวต่างๆท่ีเก่ียวกบัศิลปิน / 
แจง้ผลงานใหม่ ตอนใหม่ / แจง้กิจกรรม 

ใชเ้พื่อพดูคุยเร่ืองราวต่างๆท่ีเก่ียวกบัศิลปิน /  
โปรโมทผลงาน และกิจกรรม 

ลกัษณะการเป็นพ้ืนท่ีรวบรวมกลุ่มกอ้นแฟนคลบั ไม่เป็นทางการ มีความเป็นสาธารณะ ใชก้ารรวมกลุ่มโดยการติด # / เปิดเป็นพ้ืนท่ีกลุ่ม เป็นทางการ ทั้งท่ีเป็นแฟนเพจและแบบเป็นกลุ่ม 

ใช้เป็นช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงาน
อ่ืนๆของศิลปินท่ีน ามาเป็นตวัละคร 

บางคร้ังพบว่ามีการใชเ้พลงของศิลปินมา
ประกอบการน าเสนอ 

พบการพดูคุยถึงผลงานต่างๆของศิลปิน รายการ 
คอนเสิร์ต / MV / เพลงใหม ่

พบการพดูคุยถึงผลงานต่างๆของศิลปิน รายการ 
คอนเสิร์ต / MV / เพลงใหม ่

มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผลงานอ่ืนๆของผูเ้ขียน แนะน าผลงานใหม่ๆ หรือผลงานเก่าๆ แนะน าผลงานใหม่ๆ หรือผลงานท่ีตีพิมพ ์ แนะน าผลงานใหม่ๆ หรือผลงานท่ีตีพิมพ ์

มีการแจง้ช่องทางติดต่อทางส่ือออนไลน์อ่ืนๆไว ้ มีแจง้ช่องทางติดต่อไว ้ ใช ้# น าเขา้สู่ช่องทางอ่ืนๆ แปะลิงกผ์ลงานน าเขา้สู่ผลงาน 

ในการส่ือสารตอบโตก้นัระหวา่งผูอ่้านและผูเ้ขียน แสดงความรู้สึกต่อเน้ือหาท่ีไดอ่้าน พดูคุยทกัทาย / ร่วมกิจกรรม พดูคุยทกัทาย / ร่วมกิจกรรม 

เป็นพ้ืนท่ีแจง้ข่าวสารกิจกรรมเก่ียวกบังานเขียน แจง้ข่าวผลงานใหม่ / พรีออเดอร์ผลงาน โปรโมทผลงาน / แจง้ข่าวพรีออเดอร์ โปรโมทผลงาน / แจง้ข่าวพรีออเดอร์ 

ใชรู้ปศิลปิน หรือผลงานอ่ืนๆของศิลปินมาประกอบ
ผลงาน 

มีการน าภาพ หรือคลิปวิดีโอมาใชเ้พ่ือช่วยให้คน
อ่านเขา้ใจและเห็นภาพของตวัละครท่ีชดัเจนข้ึน 

ใชภ้าพศิลปินประกอบให้เกิดความน่าสนใจและ
สงัเกตไดง่้ายมากข้ึน 

ใชภ้าพศิลปินประกอบให้เกิดความน่าสนใจและ
สงัเกตไดง่้ายมากข้ึน 

มีการแสดงขอ้มูลของงานเขียน แฟนฟิคชัน่วาย 
- ช่ือเร่ือง 

ระบุชดัเจน พร้อมช่ือคู่ของตวัละครหลกั ระบุชดัเจน พร้อมช่ือคู่ของตวัละครหลกั ระบุชดัเจน พร้อมช่ือคู่ของตวัละครหลกั 

- ช่ือผูแ้ต่ง ใชเ้ป็นนามปากกาเป็นหลกั ใชช่ื้อโปรไฟล ์ ใชช่ื้อโปรไฟล ์

- จ านวนตอน มีจ  านวนตอนท่ีเขียนแลว้ระบุไวช้ดัเจน ไม่มีการระบุ ระบุตอนล่าสุด 

- ศิลปินท่ีเป็นตวัละครเอกของเร่ือง คู่ชิป/คู่จ้ิน ท่ีผูเ้ขียนช่ืนชอบ ระบุชดัเจนวา่เป็นเร่ืองของคู่ใด ระบุชดัเจนวา่เป็นเร่ืองของคู่ใด 

ตารางที ่5.1 ตารางสรุปลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีบนส่ือสังคมออนไลน์ในงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย 
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จากตารางสรุปลกัษณะการใช้พื้นท่ีบนส่ือสังคมออนไลน์ในงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย 
ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ การใชง้านพื้นท่ีส่ือสังคมออนไลน์ในงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายบนส่ือแต่ละส่ือ
นั้นจะมีลกัษณะการใชง้านท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่คุณลกัษณะและฟังก์ชัน่การใชง้านของส่ือนั้นๆ 
การใชง้านบนส่ือทวติเตอร์และเฟซบุ๊กจะมีความคลา้ยคลึงและใกลเ้คียงกนัเป็นอยา่งมากเน่ืองดว้ยมี
คุณลกัษณะเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีการเช่ือมต่อระบบของผูใ้ชง้าน (ล็อกอิน)ไวต้ลอด ผูใ้ชง้านจะ
ไดรั้บการแจง้เตือนและอปัเดตขอ้มูลไดท้นัที ท าให้เป็นช่องทางการส่ือสารหลกัๆท่ีผูใ้ชนิ้ยมใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัอยู่แลว้ อีกทั้งยงัสามารถใช้ส่ือสารพูดคุยเร่ืองราวต่างๆ แบ่งปันคลิปวิดีโอ รูปถ่าย
ของศิลปินท่ีช่ืนชอบได ้ท่ีส าคญัยงัมีพื้นท่ีของกลุ่มคนคอเดียวกนัท่ีมีการจดัสรรไวใ้หแ้บ่งปันกนัได้
อยา่งชดัเจน เช่น พื้นท่ีแฟนเพจ และพื้นท่ีกลุ่ม เป็นตน้  

ในส่วนของพื้นท่ีเวบ็บล็อกอยา่งเด็กดีดอทคอม มีความสะดวกดว้ยพื้นท่ีและคอลมัน์ท่ี
ทางเว็บไซต์จดัไวใ้ห้อย่างเป็นหมวดหมู่เหมาะสมแก่การเป็นช่องทางท่ีจะน าเสนอเร่ืองราวงาน
เขียนไดเ้ป็นอยา่งดี ถึงแมไ้ม่ไดมี้พื้นท่ีชดัเจนในลกัษณะเป็นพื้นท่ีของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะเหมือนทางเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ แต่ก็มีวิธีการใชง้านท่ีสามารถเขา้ถึงงานเขียน
ของศิลปินท่ีช่ืนชอบไดอ้ยา่งสะดวกเช่นกนั 

ซ่ึงโดยรวมแลว้ส่ือสังคมออนไลน์ทั้ง 3 ส่ือนั้นก็ลว้นแลว้แต่ตอบสนองความตอ้งการ 
การใชง้านของกลุ่มแฟนคลบัไดอ้ยา่งดี อีกทั้งสามารถเช่ือมโยงถึงกนัไดอ้ยา่งสะดวก ท่ีส าคญัทั้ง 3 
ส่ือนั้นยงัสามารถเช่ือมโยงกับส่ือออนไลน์อ่ืนๆได้อีกมากมาย ยกตวัอย่างเช่น การเช่ือมโยงกับ 
YouTube ให้สามารถน าคลิปวิดิโอท่ีตอ้งการแบ่งปัน น ามาแบ่งปันลงบนส่ือออนไลน์ทั้ง 3 นั้นได้
ทนัที ท าใหเ้กิดความสะดวกสบายแก่ผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งมาก 
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ภาพที ่5.1 แผนผงัรูปแบบการส่ือสารส่ือสังคมออนไลน์ของงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย 
  

 จากแผนผงัขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ กลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีท่ีเป็นผูเ้ขียนแฟนฟิคชัน่วาย
เลือกใช้พื้นท่ีเวบ็ไซต์เด็กดีดอทคอมในการแบ่งปันผลงาน แนะน าพูดคุยเก่ียวกบัผลงาน รวมถึง
กรณีของการตีพิมพผ์ลงานเป็นเล่มนั้น ก็ยงัมีการใชพ้ื้นท่ีของเด็กดีในการแจกแจงรายละเอียดต่างๆ
เก่ียวกบัผลงาน และขอ้มูลเก่ียวกบัการพรีออเดอร์ผลงานอีกดว้ย จากนั้นผูเ้ขียนจะใชส่ื้อทวิตเตอร์
และส่ือเฟซบุ๊กเพื่อแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัผลงานให้กบักลุ่มแฟนคลบัท่ีเป็นผูอ่้านไดท้ราบ เม่ือกลุ่ม
แฟนคลบัซ่ึงเป็นผูอ่้านไดรั้บขอ้มูลจากทวิตเตอร์ หรือเฟซบุ๊กแลว้ กลุ่มผูอ่้านก็จะกลบัเขา้สู่การใช้
พื้นท่ีในเว็บไซต์เด็กดีดอทคอมอีกคร้ังเพื่อเสพความบนัเทิงจากส่ือทางเลือกชนิดน้ีท่ีตนช่ืนชอบ
ร่วมกนั 

 
 
 

 
 
 
 

แฟนฟิคช่ันวาย 
(ศิลปินเกาหล)ี 

 

 
 

 
 
 

แฟนคลบั
ศิลปินเกาหล ี

(ผู้เขียน) 

 

 
 

 
 
 
 

แฟนคลบั
ศิลปินเกาหลี

(ผู้อ่าน) 

 

 
 

เดก็ดดีอทคอม 
- ลงผลงงาน 
- แนะน าผลงาน 
- แจง้รายละเอียด   
การพรีออเดอร์ 

ทวติเตอร์ 
- โปรโมทผลงาน  
- พดูคุยแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
- เล่นแฮชแทก็  # 
- ดึงคนเขา้สู่พ้ืนท่ี
น าเสนอผลงาน 
- แจง้ข่าวกิจกรรม 

พืน้ทีส่าธารณะ 
ส่ือสังคมออนไลน์ 

เฟซบุ๊ก 
- โปรโมทผลงาน  
- พดูคุยแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  
- รวบรวมผลงาน 
-  ดึงคนเขา้สู่พ้ืนท่ี
น าเสนอผลงาน 
- แจง้ข่าวกิจกรรม 



98 
 

1) การใชพ้ื้นท่ีบนเด็กดีดอทคอม (Dek-D.com) 
จากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ท าให้พบวา่ ดว้ยฟังก์ชัน่การใช้งานของพื้นท่ี          

ท่ีแตกต่างกนัท าให้เกิดรูปแบบการส่ือสารท่ีชดัเจนในการใชง้านของพื้นท่ีส่ือ เม่ือผูใ้ชง้านในฐานะ
ผูเ้ขียนแฟนฟิคชัน่วายเลือกใชเ้ด็กดีดอทคอมเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานดว้ยเหตุผลดงัน้ี 

1.1) ความสะดวกในการใช้พื้นท่ี ด้วยพื้นท่ีท่ีมีการจดัสรรระบบท่ีอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผูใ้ชง้านทั้งในฐานะผูเ้ขียน และผูอ่้าน มีการแบ่งหมวดหมู่เพื่อการใชง้านท่ีชดัเจน ง่าย
ต่อการเข้าถึงโดยไม่จ  าเป็นต้องเป็นสมาชิกของพื้นท่ี และยิ่งเพิ่มความสะดวกมากยิ่งข้ึนเม่ือใน
ปัจจุบนัมีแอปพลิเคชัน่ส าหรับการใชง้านบนสมาร์ทโฟนเพิ่มเติมเขา้มาอีกดว้ย 

1.2) ความเป็นท่ีรู้จกัของเวบ็ไซต์ในฐานะช่องทางของคนอ่านนิยาย ดว้ยเวบ็ไซต์
เด็กดีดอทคอมมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบการอ่านนิยายออนไลน์และนอกจากน้ีทาง
เว็บไซต์เด็กดีดอทคอมยงัเป็น 1 ใน 5 เว็บไซต์ยอดนิยมของไทย โดยการจดัอันดับของบริษัท 
ศูนยว์ิจยันวตักรรมอินเทอร์เน็ตไทย จ ากดั ในปี พ.ศ.2560 อีกดว้ย และจากการยืนยนัโดยเวบ็ไซต์
เด็กดีดอทคอมเองท่ีบอกวา่พื้นท่ีเวบ็ไซตข์องตนเป็นคลงันิยายออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

1.3) สะดวกในการเช่ือมโยงส่ือออนไลน์อ่ืนๆเข้าด้วยกัน เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถ
ผสมผสานส่ืออ่ืนๆไวใ้นพื้นท่ีน าเสนอได ้

2) การใชพ้ื้นท่ีบนทวติเตอร์ (Twitter) 
 จากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ท าให้พบว่า ผูใ้ช้งานในฐานะผูเ้ขียนแฟนฟิ

คชัน่วายเลือกใชท้วติเตอร์เป็นช่องทางในการส่ือสารเก่ียวกบัผลงานดว้ยเหตุผลดงัน้ี 
2.1) เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงง่ายและใกลชิ้ดกบัผูใ้ช้งาน เน่ืองจากเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ี

ไดรั้บความนิยมอยา่งมากส าหรับกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลี และเป็นช่องทางการส่ือสารออนไลน์
ท่ีผูใ้ชจ้ะมีการเช่ือมต่อกบัระบบอยูต่ลอดเวลา ท าใหเ้ป็นส่ือท่ีเขา้ถึงผูใ้ชไ้ดม้ากท่ีสุดส่ือหน่ึง 

2.2) มีระบบฟังก์ชัน่การใช้งานในส่วนของการใช้แฮชแท็ก # ท่ีสามารถรวบรวม
กลุ่มกอ้นคนท่ีมีสนใจ หรือก าลงัตอ้งการจะส่ือสารในเร่ืองเดียวกนัเอาไว ้เพื่อให้ติดตามเร่ืองราว 
หรือพดูคุยแรกเปล่ียนความคิดเห็น และความรู้สึกแก่กนัได ้

2.3) เป็นสังคมวงกวา้ง เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเปิดกวา้งในการเข้าถึง
ข่าวสาร ขอ้มูล เพียงแค่ใช้ค  าส าคญั หรือเลือกดูค าส าคญัท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยู่ในขณะนั้นในการ
คน้หาก็สามารถเขา้ถึงข่าวสารนั้นๆได ้

3) การใชพ้ื้นท่ีบนเฟซบุก๊ (Facebook) 
จากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ท าให้พบว่า ผูใ้ช้งานในฐานะผูเ้ขียนแฟนฟิ

คชัน่วายเลือกใชเ้ฟซบุก๊เป็นช่องทางในการส่ือสารเก่ียวกบัผลงานดว้ยเหตุผลดงัน้ี 
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3.1) เป็นช่องทางการส่ือสารออนไลน์ท่ีนิยมแพร่หลายในสังคมไทย ผูใ้ชจ้ะมีการ
เช่ือมต่อกบัระบบอยูต่ลอดเวลา ท าใหเ้ป็นส่ือท่ีเขา้ถึงผูใ้ชไ้ดม้ากท่ีสุดส่ือหน่ึง  

3.2) มีระบบฟังก์ชัน่การใช้งานในส่วนของการสร้างแฟนเพจและการสร้างกลุ่ม
เพื่อเป็นพื้นท่ีของกลุ่มคนคอเดียวกนัท่ีชดัเจน  

3.3) มีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับการจดัเก็บขอ้มูล ซ่ึงบางคร้ังสามารถน าผลงานท่ีเป็น
เร่ืองสั้ นมาน าเสนอได ้สะดวกส าหรับการใช้งานเพื่อเก็บ หรือรวบรวมงานเขียนไวใ้นท่ีเดียวกนั 
(รวบรวมโดยเป็นการรวบรวมลิงคผ์ลงาน) 
 5.1.2 บทบาทของแฟนฟิคช่ันวายในฐานะพื้นที่สาธารณะของกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีใน
สังคมไทย 

การโปรโมทผลงานของศิลปินเกาหลีโดยตน้สังกดัมีผลต่อความการติดตามผลงาน
งานของศิลปิน เม่ือศิลปินก าลังมีผลงานก็จะเป็นท่ีพูดถึง และมีข่าวสารข้อมูลต่างๆให้ติดตาม
มากมาย แต่หากเป็นช่วงท่ีศิลปินอยูใ่นช่วงก าลงัเตรียมผลงาน หรือพน้ช่วงโปรโมทผลงานไปแลว้ 
กระแสรวมถึงข่าวสารต่างๆของศิลปินก็ย่อมจะลดลงตามไปดว้ย ท าให้การติดตามผลงานศิลปิน
ของ    แฟนคลบัอาจจะเวน้วา่งและก่อให้เกิดเป็นช่องวา่งระหวา่งศิลปินกบัแฟนคลบั ซ่ึงอาจส่งผล
ต่อความนิยมและคลัง่ไคลใ้นตวัศิลปินลงได ้
 เม่ือแฟนคลบัศิลปินเกาหลีตอ้งการลดช่องว่าง และเติมเต็มความรู้สึกท่ีมีต่อศิลปินท่ี
พวกเค้าช่ืนชอบด้วยเทคโนโลยีและการพฒันาด้านการส่ือสารจึงท าให้แฟนคลับสามารถท่ีจะ
สร้างสรรคผ์ลงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปินข้ึนมาเองได ้ไม่วา่จะเป็นการตดัต่อคลิปวีดีโอกิจกรรม
หรือผลงานต่างๆของศิลปิน รวมถึงการรวบรวมผลงานของศิลปินเก็บไวเ้พื่อแบ่งปันกนั และแมแ้ต่
การสร้างเร่ืองราวในจินตนาการโดยอาศยัศิลปินท่ีช่ืนชอบเป็นตวัละครในการเดินเร่ืองอย่างการ
เขียนแฟนฟิคชั่นวาย การท่ีสามารถก าหนดบทบาทและเร่ืองราวของศิลปินท่ีตนเองช่ืนชอบได้
ส่งผลต่อความรู้สึกของแฟนคลบัในอีกดา้นหน่ึงเป็นอย่างมาก ความรู้สึกท่ีไดติ้ดตามเร่ืองราว ได้
เหมือนติดตามชีวิตของศิลปินในแฟนฟิคชัน่ท่ีถูกแต่งข้ึนนั้น ท าให้เกิดความรู้สึกผูกพนักนัศิลปิน
มากยิง่ข้ึน เหมือนไดมี้โอกาสใชเ้วลาร่วมกนักบัศิลปินมากข้ึนกวา่การติดตามเพียงแค่ผลงานผา่นส่ือ
อ่ืนๆทัว่ไป 

จากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ท าให้พบว่า กลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีมีความ
นิยมต่องานเขียนแฟนฟิคชัน่วายเป็นอย่างมาก โดยเห็นไดจ้ากการการจดักิจกรรม “ตลาดฟิค” ซ่ึง
เป็นกิจกรรมท่ีมีการจดัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงปริมาณผลงานแฟนฟิคชัน่วายท่ีมีการน ามาตีพิมพ์
เป็นหนงัสือ เป็นส่ือท่ีแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทยเขา้มามีส่วนร่วมเป็นอยา่งมาก 
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ภาพที่ 5.2 แผนผงับทบาทของแฟนฟิคชัน่วาย ในฐานะพื้นท่ีสาธารณะของกลุ่มแฟนคลบัศิลปิน
เกาหลีในสังคมไทย 

 
จากแผนผงัขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ บทบาทของแฟนฟิคชัน่วาย ในฐานะพื้นท่ีสาธารณะ

ของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทยนั้น สามารถแบ่งออกได ้4 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่  
1) บทบาทงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายท่ีมีต่อแฟนคลบั  
2) บทบาทงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายท่ีมีต่อส่ือ  
3) บทบาทงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายท่ีมีต่อผูผ้ลิต/ตน้สังกดั (การตลาด)  
4) บทบาทงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายท่ีมีต่อศิลปิน   
ซ่ึงผูว้ิจยัจะอธิบายถึงบทบาทงานเขียนแฟนฟิคชั่นวายท่ีเกิดข้ึนต่อกลุ่มแฟนคลับ

ศิลปินเกาหลีในสังคมไทย จนรวมไปถึงส่ือ ตัวศิลปิน ผูผ้ลิตหรือต้นสังกัดโดยเฉพาะในด้าน
การตลาด ดงัน้ี  

1) บทบาทงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายท่ีมีต่อแฟนคลบั 

บทบาทงานเขียนแฟนฟิคช่ันวายของกลุ่มแฟนคลบั 
 

แฟนคลบั 

ส่ือ ผู้ผลติ/ต้นสังกัด 
(การตลาด) 

ศิลปิน 
 

แฟนคลบั 

พฤติกรรม 
การบริโภคส่ือ 

ความผกูพนั
ระหวา่งแฟนคลบั

กบัศิลปิน 

ปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่ง 

กลุ่มแฟนคลบั 

การพฒันาทกัษะ
ดา้นงานเขียน 

รูปแบบ 
การใชง้าน 
(ฟังกช์ัน่) 

การพฒันา
แพลตฟอร์ม 
ของส่ือ 

การเพิ่มข้ึนของ 
พื้นท่ีส่ือสงัคม
ออนไลน ์

การก าหนด
ภาพลกัษณ์ของ

ศิลปิน 

การก าหนด
ช่องทาง 
การใชส่ื้อ 

การยดึโยง 
กลุ่มแฟนคลบั 

โอกาส 
ในการเพิ่ม 

กลุ่มแฟนคลบั 
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1.1) พฤติกรรมการบริโภคส่ือ คือ แฟนคลบัศิลปินเกาหลีสามารถท่ีจะเลือกบริโภค
ส่ือไดอิ้สระยิง่ข้ึน เน่ืองดว้ยปัจจุบนัมีส่ือทางเลือกอยา่งแฟนฟิคชัน่วายเพิ่มข้ึนมากมาย หลากหลาย
แนว ดงันั้นผูบ้ริโภคสามารถเลือกเน้ือหาส่ือได้ตามประเภทท่ีตนเองช่ืนชอบ อีกทั้งยงัสามารถมี
ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง หรือเน้ือหาของเร่ืองไดอี้กด้วย โดยการส่ือสารพูดคุยกนัระหว่าง
ผูอ่้านและผูเ้ขียน ซ่ึงในบางคร้ังผูเ้ขียนแฟนฟิคชัน่วายก็เปิดโอกาสให้ผูอ่้านไดแ้สดงความคิดเห็น
และน าเสนอเน้ือหาท่ีผูอ่้านตอ้งการ รวมไปถึงการแนะน าคู่ชิปศิลปินท่ีผูอ่้านตอ้งการอ่านอีกดว้ย 
อีกทั้ งยงัสามารถสร้างส่ือข้ึนมาได้ด้วยตนเองเรียกได้ว่าสามารถเปล่ียนสถานะจากการเป็น 
Consumers มาสู่การเป็น Prosumer นัน่เอง 

1.2) ความผกูพนัระหวา่งแฟนคลบักบัศิลปิน คือ ปกติแฟนคลบัจะสามารถติดตาม
ผลงานของศิลปินไดเ้ฉพาะช่วงเวลาท่ีศิลปินมีผลงาน (เดบิวท)์ เท่านั้น ท าให้ช่วงเวลาท่ีพกัจากการ
ทวัร์คอนเสิร์ต หรือช่วงเวลาท่ีก าลงัเตรียมผลงานใหม่นั้น อาจจะเกิดช่องวา่งระหวา่งแฟนคลบักบั
ศิลปินข้ึน แต่งานเขียนแฟนฟิคชัน่วายของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีท่ีเขียนข้ึนโดยแฟนคลบันั้น 
จะเป็นอีกหน่ึงส่ือท่ีท าให้แฟนคลับรู้สึกว่าศิลปินท่ีตนช่ืนชอบนั้นไม่ได้ห่างหายไป และยงัคง
ติดตามเร่ืองราวของศิลปินไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเร่ือยๆ แฟนฟิคชัน่วายมีผลต่อความรู้สึกทางอารมณ์ของ
แฟนคลบั ท าให้รู้สึกใกลชิ้ดกบัศิลปินไดม้ากยิ่งข้ึน ก่อเกิดความรักความผกูพนัต่อตวัศิลปินเกาหลีท่ี
ช่ืนชอบอยูม่ากยิง่ข้ึน 

1.3) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มแฟนคลบั คือ แฟนฟิคชั่นวายมีบทบาทเป็นพื้นท่ี
รวบรวมคนท่ีช่ืนชอบอะไรเหมือนๆกนั เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างเครือข่ายระหวา่งแฟนคลบั สร้างความ
ผกูพนัระหว่างแฟนคลบัดว้ยกนัท าให้เกิดการท ากิจกรรมบนพื้นท่ีทางกายภาพจริงๆร่วมกนัอย่าง
การจดักิจกรรมตลาดฟิค จนรวมไปถึงกิจกรรมอ่ืนๆ 

1.4) การพฒันาทกัษะดา้นงานเขียน คือ งานเขียนแฟนฟิคชั่นวาย เป็นจุดเร่ิมตน้
ของการฝึกฝนทกัษะทางดา้นการเขียนของแฟนคลบัศิลปินเกาหลีหลายๆคน ซ่ึงจากการศึกษาขอ้มูล
พบว่างานเขียนแฟนฟิคชั่นวายหลายๆเร่ืองถูกเขียนข้ึนโดยผูเ้ขียนหน้าใหม่ๆซ่ึงเพิ่งลองเขียนเป็น
คร้ังแรก เน่ืองจากไดแ้รงบนัดาลใจจากการติดตามผลงานของศิลปิน หรือการติดตามงานเขียนของ
กลุ่มคนคอเดียวกนัจนมีความสนใจท่ีอยากจะลองเขียนผลงานด้วยตวัเองเพื่อแบ่งปันจินตนาการ
และมุมมองท่ีมีต่อศิลปินให้กบัคนอ่ืนๆไดอ่้านเช่นกนั ซ่ึงพื้นท่ีตรงน้ีถือวา่เป็นพื้นท่ีเปิดท่ีให้โอกาส
ส าหรับผูท่ี้อยากลองเขียนผลงานของตวัเองไดอ้ยา่งเต็มท่ีโดยไม่ไดปิ้ดกั้น อีกทั้งยงัมีโอกาสไดรั้บ
ค าแนะน า หรือแลกเปล่ียนความรู้ในดา้นงานเขียนจากการแสดงความคิดเห็นของผูอ่้านไดอี้กดว้ย 
ถือวา่เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถใชพ้ฒันาทกัษะการเขียนท่ีน่าสนใจอีกพื้นท่ีหน่ึง 
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2) บทบาทงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายท่ีมีต่อส่ือ 
2.1) รูปแบบการใช้งาน(ฟังก์ชัน่) คือ การท่ีส่ือสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของผูใ้ช้งานได้ครอบคลุมมากท่ีสุดย่อมเป็นส่ิงท่ีผูใ้ช้บริการตอ้งการ ในขณะท่ีผูใ้ช้งานสามารถ
ส่ือสารขอ้มูลหรือขอ้ความผา่นตวัอกัษรแลว้นั้น หากสามารถเพิ่มการน าเสนอไฟล์วิดีโอ หรือคลิป
เสียง เพื่อประกอบการส่ือสารไดด้ว้ยในคราวเดียวกนัยอ่มก่อใหเ้กิดความสะดวกแก่ผูใ้ชง้านมากข้ึน 
ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์เด็กดีดอทคอมนอกจากเป็นส่ือท่ีเช่ือมโยงหลายๆส่ือเข้ามาเพื่อใช้งาน
ร่วมกนั ยงัสามารถใชง้านไดพ้ร้อมๆกนัอีกดว้ย อยา่งการอ่านแฟนฟิคชัน่วายท่ีบางเร่ืองผูเ้ขียนมีแรง
บนัดาลใจในการเขียนเร่ืองราวจากเพลงๆหน่ึง และเพื่อตอ้งการให้ผูอ่้านรับรู้อารมณ์ได้ตรงกัน
ผูเ้ขียนจึงมีการใส่เพลงให้มีการเล่นอตัโนมติัทนัท่ีท่ีผูอ่้านกดเขา้มาสู่เร่ืองนั้นๆ หรือการแนบคลิป
วิดีโอจาก YouTube เพื่อให้ผูอ่้านเปิดฟังเพลง หรือดูคลิปวิดีโอท่ีสร้างสรรค์โดยกลุ่มแฟนคลบัท่ี
เรียกกันว่า “โอพีวี” (OPV) ท่ีจดัท าข้ึนเพื่อประกอบงานเขียนเร่ืองนั้นๆ เป็นต้น ซ่ึงถือเป็นการ
ใหบ้ริการพื้นท่ีท่ีสร้างประสบการณ์ในการใชส่ื้อท่ีน่าสนใจและตอบสนองผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.2) การเพิ่มข้ึนของพื้น ท่ี ส่ือสังคมออนไลน์ คือ เห็นได้ชัดเจนจากการจัด
หมวดหมู่ประเภทของงานเขียนแฟนฟิคชั่นท่ีมีการจดัพื้นท่ีให้ผูใ้ช้งานได้ใช้งานอย่างชดัเจน จน
รวมไปถึงการเปิดพื้นท่ีส าหรับงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายบนเวบ็ไซต์ และแอปพลิเคชนัส าหรับงาน
เขียนอีกหลายแหล่งดว้ยกนั เช่น ธญัวลยั หรือจอยลดา ท่ีเพิ่งเปิดใหบ้ริการไดไ้ม่นาน เป็นตน้ 

2.3) การพัฒนาแพลตฟอร์มของส่ือ คือ จากส่ือออนไลน์ ท่ีเปิดให้บริการบน
เว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ตพฒันาไปสู่การเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซ่ึงเป็นการพฒันาช่อง
ทางการใช้งานให้กบัผูใ้ชบ้ริการส่ือ สามารถรองรับการใช้งานของผูใ้ช้บริการไดห้ลากหลาย เช่น 
การพฒันาของเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการพื้นท่ีส าหรับงานเขียน หรือนิยายอย่าง เวบ็ไซต์เด็กดีดอทคอม 
เว็บไซต์ธัญวลยั เวบ็ไซต์จอยลดา สู่การพฒันาเป็นแอปพลิเค-ชนัเพื่อเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีสร้าง
ความสะดวกในการใชง้านใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้ 

3) บทบาทงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายท่ีมีต่อผูผ้ลิต/ตน้สังกดั (การตลาด) 
3.1) การก าหนดภาพลกัษณ์ของศิลปิน คือ ภาพลกัษณ์ของศิลปินท่ีทางตน้สังกดั

ตอ้งการน าเสนออาจจะตอ้งสอดคลอ้ง หรือตรงกบัภาพลกัษณ์ของศิลปินท่ีแฟนคลบัช่ืนชอบหรือ
คาดหวงัไว ้เพื่อใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจและไดรั้บการตอบรับจากแฟนคลบัให้มากท่ีสุด ในทางการตลาด
อาจจะต้องส ารวจความช่ืนชอบ หรือกระแสความต้องการของแฟนคลับ ซ่ึงงานเขียนแฟนฟิ
คชั่นวาย เป็นอีกหน่ึงส่ิงท่ีสามารถบอกถึงกระแสความสนใจของแฟนคลับได้เป็นอย่างดี 
ยกตวัอย่างเช่น หากสินคา้ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการท าการโฆษณาโดยมีการใช้พรีเซนเตอร์เป็น
ศิลปินเกาหลี แต่ไม่ไดต้ั้งใจใช้ศิลปินทั้งวง อาจจะพิจารณาจากคู่ศิลปินท่ีไดรั้บความนิยม หรือช่ืน
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ชอบจากแฟนๆในขณะนั้น อย่างวง GOT7 ก็อาจจะเลือกมาร์คมาเป็นพรีเซนเตอร์คู่กบัแบมแบม 
หรือวง EXO ก็อาจจะเลือกชานยอลมาเป็นพรีเซนเตอร์คู่กบัแบคฮยอน เป็นตน้  

3.2) การก าหนดช่องทางการใช้ส่ือ คือ งานเขียนแฟนฟิคชั่นวายสามารถเป็นอีก
หน่ึงโมเดลในการศึกษาการใชง้านส่ือของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลี เพื่อใหส้ามารถเลือกใชส่ื้อได้
ตรงตามพฤติกรรมการใชส่ื้อของกลุ่มแฟนคลบัไดม้ากท่ีสุด ยกตวัอยา่งเช่นเช่น ในปัจจุบนัทางตน้
สังกดั หรือผูผ้ลิตผลงานของศิลปินเกาหลี มีการใชช่้องทางส่ือสังคมออนไลน์อยา่ง วีไลฟ์ (V Live) 
ท่ีมีทั้งช่องทางการติดตามทั้งในอินเตอร์เน็ตและในแอปพลิชัน่เพื่อโปรโมทผลงานของศิลปิน หรือ
บางคร้ังมีการจดัท ารายการพิเศษ ทีเซอร์ เพื่อน าเสนอทางช่องทางดงักล่าว อีกทั้งยงัมีการไลฟ์สด
ของศิลปินเพื่อตอบโต ้พูดคุยกบัแฟนคลบัพร้อมกนัไดท้ัว่โลกอีกดว้ย เป็นตน้ ซ่ึงรูปแบบการใชส่ื้อ
ของแฟนคลบัจะมีส่วนในการก าหนดแผนงานการโปรโมทผลงานของศิลปินเช่นกนั 

4) บทบาทงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายท่ีมีต่อศิลปิน 
4.1) การยึดโยงกลุ่มแฟนคลบั คือ แฟนฟิคชัน่วายมีผลต่อความรู้สึกทางอารมณ์

ของแฟนคลบั ท าให้รู้สึกใกล้ชิดกบัศิลปินไดม้ากยิ่งข้ึน ก่อเกิดความรักความผูกพนัต่อตวัศิลปิน
เกาหลีท่ีช่ืนชอบอยูม่ากยิ่งข้ึน ซ่ึงโดยปกติแฟนคลบัจะสามารถติดตามผลงานของศิลปินไดเ้ฉพาะ
ช่วงเวลาท่ีศิลปินมีผลงาน (เดบิวท)์ เท่านั้น ท าให้ช่วงเวลาท่ีพกัจากการทวัร์คอนเสิร์ต หรือช่วงเวลา
ท่ีก าลงัเตรียมผลงานใหม่นั้น อาจจะเกิดช่องวา่งระหวา่งแฟนคลบักบัศิลปินข้ึน แต่งานเขียนแฟนฟิ
คชัน่วายของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีท่ีเขียนข้ึนโดยแฟนคลบันั้น จะเป็นอีกหน่ึงส่ือท่ีท าให้แฟน
คลบัรู้สึกวา่ศิลปินท่ีตนช่ืนชอบนั้นไม่ไดห่้างหายไป และยงัคงติดตามเร่ืองราวของศิลปินไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองเร่ือยๆ มีส่วนในการช่วยยดึโยงแฟนคลบัไวก้บัศิลปิน  

4.2)โอกาสในการเพิ่มกลุ่มแฟนคลบั คือ จากการศึกษาขอ้มูลพบวา่งานเขียนแฟน
ฟิคชัน่วายของกลุ่มศิลปินเกาหลีในบางคร้ังมีการเขียนเร่ืองราวโดยการใชต้วัละครท่ีเป็นศิลปินจาก
วงอ่ืนๆร่วมอยูด่ว้ย ยกตวัอยา่งเช่น งานเขียนแฟนฟิคชัน่วายของวง GOT7 นอกจากตวัละครท่ีเป็น
ศิลปินภายในวงเดียวกันแล้ว บางคร้ังยงัมีการน าศิลปินจากวง 2PM มารวมอยู่ด้วยเพื่อเพิ่มสีสัน
ให้กบัเน้ือหาของเร่ืองนัน่เอง ดงันั้นผูอ่้านท่ีเป็นแฟนคลบัของวง GOT7 ก็จะไดมี้โอกาสรู้จกัศิลปิน
วง 2PM ท่ีถูกน ามาเป็นตวัละครร่วมด้วยเพิ่มข้ึน และอาจส่งผลต่อความสนใจท่ีจะติดตามผลงาน
ของศิลปินวงดงักล่าวเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 

 
5.2 อภิปรายผลการวจัิย 
 ดว้ยการพฒันาของส่ือท่ีมีความก้าวหน้าและทนัสมยั ท าให้ผูบ้ริโภคส่ือมีทางเลือกท่ี
มากข้ึน และหลากหลายข้ึน นอกจากความหลายหลายทางด้านคอนเทนท์แลว้ การหลอมรวมกนั
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ของส่ือยงัเป็นการสร้างมุมมอง วิธีการ หรือประสบการณ์ใหม่ๆในการรับส่ือใหก้บัผูบ้ริโภคอีกดว้ย
จะเห็นไดจ้ากการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ในปัจจุบนั นอกจากจะหลากหลายดว้ยผูใ้ห้บริการ ตวั
ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆยงัมีฟังก์ชั่นการท างานท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย  
 ในส่วนงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย ท่ีจดัเป็นส่ือทางเลือกของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลี
ก็ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายข้ึนดว้ยช่องทางการส่ือสารทางส่ือใหม่อย่างส่ือสังคมออนไลน์ท่ี
เขา้มามีบทบาทเป็นอยา่งมาก จากผลการวิจยัจะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าส่ือสังคมออนไลน์มีอิทธิพล
ต่อการด ารงอยูข่องงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทยเป็นอยา่ง
มาก เพราะนอกจากจะท าใหผู้อ้่านสามารถเขา้ถึงส่ือชนิดน้ีไดง่้ายข้ึน ยงัส่งผลให้ส่ืองานเขียนชนิดน้ี
แพร่หลายและเป็นท่ียอมรับในกลุ่มผูอ่้านนิยายเพิ่มมากข้ึน 
 ส าหรับส่ือสังคมออนไลน์อย่างเวบ็บล็อกเด็กดีดอทคอมดว้ยคุณลกัษณะของส่ือท่ีเอ้ือ
ต่อการใช้งานพื้ น ท่ีส าห รับน าเสนอเน้ือหาแล้ว การท่ีสามารถน าคลิปวีดีโอ เพลงหรือ
ภาพเคล่ือนไหวจากส่ือสังคมออนไลน์อ่ืนๆ(YouTube) เขา้มาประกอบการใชง้านไดอี้กดว้ยนั้นยงั
ถือเป็นการเปิดประสบการณ์และเรียกความสนใจจากผูใ้ชง้านให้กบัพื้นท่ีการใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 
เม่ือผูเ้ขียนแฟนฟิคชัน่วายสามารถน าเสนอเน้ือหางานเขียนไปพร้อมๆกบัการน าเสนอผลงานเพลงท่ี
ตนเองช่ืนชอบ หรือเป็นเพลงท่ีสร้างอรรถรสในการอ่านให้แก่ผูอ่้านมากข้ึนได้อีกด้วยนั้น ย่อม
ส่งผลให้รูปแบบการเปิดรับส่ือของผูบ้ริโภคอาจจะเปล่ียนแปลงไป สามารถเปิดรับส่ือไดม้ากกว่า
หน่ึงชนิดในการเปิดเขา้ใชง้านเพียงคร้ังเดียว อีกทั้งหากตอ้งการท่ีจะแบ่งปันผลงานเขียนท่ีช่ืนชอบ
ใหก้บักลุ่มคนคอเดียวกนัยงัท าไดอ้ยา่งหลากหลายช่องทางและ หลากหลายรูปแบบอีกดว้ย ไม่วา่จะ
เป็น การแชร์ผ่านทางส่ือทวิตเตอร์ หรือเฟซบุ๊ก พร้อมแนบลิงค์ หรือติดแฮชแท็กเพิ่มความสะดวก
และสีสันในการใชง้านไดอี้กดว้ย 
 ส าหรับส่ือสังคมออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ก็เป็นส่ือท่ีมีบทบาทส าคญักบัการเขียนแฟน       
ฟิคชัน่วายเช่นกนั ดว้ยเป็นช่องทางการส่ือสารยอดนิยมของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลี และเป็นส่ือ
ท่ีมีการเช่ือมต่อบญัชีผูใ้ชง้านอยูต่ลอดเวลาท าให้ผูเ้ขียนแฟนฟิคชัน่วายเลือกใชเ้ป็นอีกหน่ึงช่องทาง
ในการส่ือสารเก่ียวกบังานเขียนแฟนฟิคชั่นวาย มีการใช้แฮชแท็กเพื่อความสะดวกในการเขา้ถึง
เน้ือหาและรวบรวมกลุ่มผูท่ี้สนใจช่ืนชอบในส่ิงเดียวกนั ความสะดวกในการแบ่งปัน หรือบอกต่อ
เร่ืองราวต่างๆท่ีสนใจดว้ยการรีทวิตท่ีจะมีผลต่อการแพร่กระจายเน้ือหาไปสู่วงกวา้งไดม้ากข้ึนซ่ึง
ไม่ได้จ  ากดัอยู่เพียงแค่ผูท่ี้ก  าลงัติดตามผูใ้ช้งานอยู่เท่านั้น และนั่นท าให้ทวิตเตอร์เป็นส่ือท่ีได้รับ
ความนิยมในการใชง้านส าหรับงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย 
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 ส าหรับส่ือสังคมออนไลน์ยอดนิยมอย่างเฟซบุ๊กการท่ีสามารถสร้างแฟนเพจ หรือ
สามารถตั้งกลุ่มเฉพาะท่ีจะเป็นพื้นท่ีส าหรับกลุ่มคนคอเดียวกนัไดน้ั้น ถือเป็นขอ้ดีส าหรับกลุ่มแฟน
คลบัศิลปินเกาหลี หรืองานเขียนแฟนฟิคชัน่วายเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากสามารถใชพ้ื้นท่ีเพื่อแบ่งปัน
และแลกเปล่ียนเร่ืองราวของศิลปินท่ีชอบไดต้ามตอ้งการ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีในการส่ือสารท่ีทุกคนใน
พื้นท่ีนั้นจะยอมรับ เขา้ใจ และรู้สึกร่วมไปดว้ยกนั ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชง้านพื้นท่ีไดอ้ยา่งสบาย
ใจ และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 
 “พื้นท่ีสาธารณะ” ตามทศันะของฮาเบอร์มาสนั้น เขาได้นิยามว่า แนวคิดเร่ืองพื้นท่ี
สาธารณะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ “ความรู้สึกเป็นส่วนรวม” (Sense of Public) แนวคิดน้ีมิได้มี
ลกัษณะเล่ือนลอยเป็นนามธรรม หากทว่าเป็น “การปฏิบติัการทางสังคมท่ีฝังตวัอยู่ในวฒันธรรม
ของแต่ละยุคสมัย” (Cultural-embedded Social Practice) (กาญจนา แก้วเทพ,2553) ซ่ึงแนวคิดน้ี
สอดคลอ้งกบัผลจากการวิจยัท่ีพบว่า ในยุคของการส่ือสารออนไลน์อย่างในปัจจุบนั ถือเป็นยุคท่ี
เปิดพื้นท่ีให้ผูใ้ช้ส่ือสามารถท่ีจะเขา้ถึงส่ือไดอ้ย่างอิสระ ไม่มีเง่ือนไขในของเร่ืองระยะเวลา หรือ
แมแ้ต่สถานท่ี จึงท าให้ยคุน้ีจดัเป็นยคุท่ีผูรั้บสารมีอ านาจในการเลือกรับส่ือมากท่ีสุด กลุ่มแฟนคลบั
ศิลปินเกาหลีจึงมีพื้นท่ีท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูล แบ่งปันเร่ืองราว หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมกบักิจกรรม
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับศิลปินได้อย่างง่ายดายมากข้ึน ท าให้เห็นได้ว่ามิติของพื้นท่ีสาธารณะมีการ
แปรเปล่ียนตามยุคสมัยและยงัคงฝังตัวอยู่ในวฒันธรรมของแต่ละยุคสมัย ตามแนวคิดของ             
ฮาเบอร์มาส  
 ส าหรับรูปแบบการส่ือสารของงานเขียนแฟนฟิคชั่นวายบนพื้นท่ีสาธารณะอย่างส่ือ
สังคมออนไลน์ท าให้เห็นถึงรูปแบบการส่ือสารในแนวระนาบหรือแนวนอน ซ่ึงเป็นรูปแบบการ
ส่ือสารตามแนวคิดวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วม โดย Henry Jenkins (2013) ท่ีมองว่าเทคโนโลยีท่ี
พฒันาข้ึน ท าให้การมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคมีมากยิ่งข้ึน นอกจากกลุ่มแฟนจะมีส่วนร่วมในการ
ต่อรองอ านาจกบัทางผูผ้ลิตแล้ว ยงัรวมไปถึงวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วมระหว่างแฟนดว้ยกนัเอง
ภายในกลุ่มอีกดว้ย ซ่ึงนั้นท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหลายส่ิงหลายอยา่ง ทั้งกบักลุ่มแฟนคลบัศิลปิน
เกาหลี รวมไปถึงตวัศิลปินเกาหลี ผูผ้ลิตหรือตน้สังกดัโดยเฉพาะในดา้นการตลาด และส่ือสังคม
ออนไลน์  
 จากผลการวิจยัจะสังเกตได้ว่า ผูเ้ขียนแฟนฟิคชั่นวายให้ความส าคัญกับส่ือสังคม
ออนไลน์เป็นอยา่งมากเพราะส่ือสังคมออนไลน์ไม่ใช่เพียงแค่พื้นท่ีส าหรับลงผลงาน หรือเพียงเพื่อ
โปรโมทผลงานแต่เพียงเท่านั้น แต่พื้นท่ีสาธารณะบนส่ือสังคมออนไลน์ยงัเป็นพื้นท่ีท่ีท าใหเ้กิดการ
พูดคุย แลกเปล่ียน แบ่งปัน รวมไปถึงเป็นพื้นท่ีในการรวมตวักนัของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลี 
โดยเฉพาะพื้นท่ีแฟนเพจ หรือพื้นท่ีกลุ่มในเฟซบุก๊ท่ีจะเป็นเสมือนส่ือกลางระหวา่งแฟนคลบัศิลปิน



106 
 
เกาหลีดว้ยกนัเอง สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ือง  “กระบวนการส่ือสาร การสร้างเครือข่าย และการมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงของกลุ่มแฟนคลบัเกาหลีผ่านส่ือทวิตเตอร์ กรณีศึกษา : ศิลปิน
วงทงบงัชินกิ” ของศุภิสรา น่ิมครุฑ (2560) ไดอ้ธิบายวา่ส่ือใหม่ เป็นส่ือท่ีมีผลต่อการติดตามศิลปิน
ของแฟนคลับวงทงบังชินกิ เพราะท าให้แฟนคลับสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารหรือความ
เคล่ือนไหวต่างๆ ของศิลปินท่ีตนเองช่ืนชอบได้อยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นยงัเป็นส่ือท่ีท าให ้     
แฟนคลบัเกิดการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายในสังคมออนไลน์อีกดว้ย 
 นอกจากน้ี การศึกษาเร่ือง “มณฑลสาธารณะของการส่ือสารผา่นส่ือกลางคอมพิวเตอร์ : 
กรณีศึกษา www.pantip.com และ www.sanook.com” ของรัตนาวลี เกียรตินิยมศักด์ิ (2542)ได้
อธิบายวา่ ลกัษณะการส่ือสารผา่นส่ือกลางคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเวทีเสวนาทางวฒันธรรม(Cultural 
forum) นอกจากการให้ขอ้มูลสาธารณะ การสอดส่องและดูแลสภาพแวดลอ้ม การกระตุน้เร้าและ
ผลกัดนัเพื่อพฒันาผลประโยชน์แห่งชาติ การสร้างสายสัมพนัธ์ การให้ความบนัเทิง และช่องทาง
การส่ือสารตอ้งห้าม ผูใ้ชง้านพื้นท่ีสาธารณะยงัใช้เพื่อผลประโยชน์และความพึงพอใจของตนเอง 
คือ ใชเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการส่วนตวั เป็นแหล่งขอ้มูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคนอ่ืนๆเพื่อ
น าไปเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และใชเ้พื่อเป็นตวักลางในการสร้างสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนๆอีกดว้ย 
 ผูว้ิจยัพบวา่ เม่ือพื้นท่ีสาธารณะส่ือสังคมออนไลน์เปิดข้ึนท าให้แฟนคลบัศิลปินเกาหลี
ไดรั้บโอกาสมากข้ึน โอกาสท่ีจะเขา้ถึงส่ือ หรือพื้นท่ีของส่ือมากยิ่งข้ึน โอกาสท่ีจะสร้างส่ือท่ีเป็น
เสมือนส่ือทางเลือกของกลุ่ม และโอกาสในการตอบสนองความตอ้งการของตนเองและกลุ่มคนคอ
เดียวกนั อีกทั้งงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายยงัมีบทบาทต่อส่ือสังคมออนไลน์ในฐานะพื้นท่ีสาธารณะ
ของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลี 
 จาการวจิยัเพื่อศึกษาบทบาทของแฟนฟิคชัน่วาย ในฐานะพื้นท่ีสาธารณะของกลุ่มแฟน
คลับศิลปินเกาหลีในสังคมไทย  ผูว้ิจยัพบว่า ถึงแม้ว่าแฟนจะถูกมองว่าเป็นคนท่ีถูกใช้เพื่อการ
แสวงหาผลก าไรเท่านั้น แต่การรวมกลุ่มกนัของแฟนท่ีก่อเป็นกลุ่มแฟนคลบั หรือ กลุ่มแฟนดอมใน
ปัจจุบนัถือเป็นผูท่ี้ผลิตวฒันธรรมในแบบของตนข้ึนมา เป็นกลุ่มท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ และ
กระตือรือร้น สามารถผลิตเร่ืองราว หรือส่ือไวต้อบสนองความพึงพอใจภายในกลุ่มของตนไดเ้อง 
และยงัถือว่าเป็นกลุ่มผู ้บริโภคท่ีสามารถสร้างอ านาจต่อรองกับกลุ่มผู ้ผลิตได้ด้วยการสร้าง
ความหมายใหม่ใหก้บัศิลปินท่ีตวัเองช่ืนชอบ 
 นอกจากน้ี การศึกษาเร่ือง “YAOI: การ์ตูนเกย์โดยผูห้ญิงเพื่อผูห้ญิง” ของญาณาธร         
เจียรรัตนกุล (2550) ไดอ้ธิบายวา่ ลกัษณะความสัมพนัธ์แบบรักร่วมเพศ เชิงอีโรติก (Erotic) หรือโร
แมนติก (Romantic) ระหวา่งชายกบัชาย ซ่ึงความหมายดงักล่าวไม่ไดก้ล่าวถึงความรักของชายรัก
ร่วมเพศ (เกย)์ แต่เป็นรูปแบบหน่ึงของความรักท่ี "เหนือ" กว่าความรักระหว่างคนต่างเพศทัว่ไป 
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ผูผ้ลิตและผู ้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู ้หญิง ซ่ึงผู ้วิจ ัยพบว่ามีความสอดคล้องกับงานเขียนแฟน             
ฟิคชัน่วายของศิลปินเกาหลีท่ีผูเ้ขียนและผูอ้่านส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงเช่นเดียวกนั ถึงแมว้า่ตวัละครท่ี
อา้งอิงถึงนั้นจะมีตวัตนเป็นศิลปินชายท่ีตนเองช่ืนชอบ แต่ส าหรับกลุ่มแฟนคลบัแลว้ความสัมพนัธ์
แบบชายรักชายของสมาชิกในวงศิลปินท่ีชอบกลบัเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมจากแฟนคลบัเป็น
อยา่งมาก ซ่ึงงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายท่ีมีเน้ือหาแบบชายรักชายน้ีมีส่วนช่วยยึดโยงแฟนคลบัเอาไว้
กบัศิลปินแมใ้นขณะท่ีศิลปินไม่มีผลงานผา่นทางส่ืออ่ืนๆใหติ้ดตาม 
 จากผลการวิจยัจะสังเกตได้ว่า แฟนฟิคชั่นวายเกิดจากพื้นท่ีสาธารณะบนส่ือสังคม
ออนไลน์ โดยอาศยัแนวคิดวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วมท าให้เกิดอ านาจ หรืออีกนัยนึงก็คือโอกาส
ของกลุ่มแฟนคลบั ท่ีจะมีฐานะเป็น prosumers หรือ เป็นผูผ้ลิตผลงานข้ึนมาเองเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเองและกลุ่มแฟนคลบัดว้ยกนั ซ่ึงบทบาทของงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายนั้นนอกจาก
จะส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีแลว้ ยงัส่งคมต่อการเปล่ียนแปลงไดใ้นหลายๆดา้น เช่นกนั 
การเป็นพื้นท่ีรวบรวมคนท่ีช่ืนชอบอะไรเหมือนๆกนั ยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างเครือข่ายระหวา่งแฟน
คลบั สร้างความผูกพนัระหวา่งแฟนคลบัทั้งในฐานะผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน หรือในฐานะผูอ่้านดว้ยกนัท่ี
ได้มีโอกาสมาแลกเปล่ียนความคิดเห็นพูดคุยกนั ท าให้เกิดการท ากิจกรรมบนพื้นท่ีทางกายภาพ
จริงๆร่วมกนัอย่างการจดักิจกรรมตลาดฟิค จนรวมไปถึงกิจกรรมอ่ืนๆท่ีจดัข้ึนเพื่อเปิดโอกาสให้
กลุ่มแฟนคลับได้มีโอกาสพบเจอกัน และอีกหน่ึงบทบาทส าคัญก็คือแฟนฟิคชั่นวายมีผลต่อ
ความรู้สึกทางอารมณ์ของแฟนคลบั ท าให้รู้สึกใกลชิ้ดกบัศิลปินไดม้ากยิง่ข้ึน ก่อเกิดความรักความ
ผกูพนัต่อตวัศิลปินเกาหลีท่ีช่ืนชอบอยูม่ากยิง่ข้ึน 
 นอกจากนั้นการท่ีแฟนคลบัมีจินตนาต่อภาพของศิลปินอย่างชดัเจนโดยถ่ายทอดผ่าน
งานเขียนแฟนฟิคชัน่นั้น อาจมีผลต่อการท่ีตน้สังกดั หรือผูผ้ลิตงาน (ดา้นการตลาด) จะใชก้ าหนด
ภาพลกัษณ์ของศิลปินนั้นๆต่อไปในอนาคต ไม่วา่จะเป็นการท าผลงานในรูปแบบยูนิต (unit) หรือ
งานโซโล่ (solo) ก็ตาม อีกทั้งรูปแบบการใช้ส่ือของกลุ่มแฟนคลบัยงัมีผลต่อตน้สังกดั หรือผูผ้ลิต
ผลงานในการเลือกใชช่้องทางเพื่อส่ือสารกบักลุ่มแฟนคลบัท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของผลงานใหไ้ดผ้ล
ส าเร็จมากท่ีสุด 

  
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะดา้นการน าผลวิจยัไปใชป้ระโยชน์  
 จากการศึกษาวจิยัเร่ือง “รูปแบบการส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะ(Public Sphere) ส่ือสังคม
ออนไลน์ของงานเขียนแฟนฟิคชั่นวาย (Fan Fiction Y) ศิลปินเกาหลีในสังคมไทย” ผูว้ิจยัเกิด
ขอ้เสนอแนะอนัจะน าไปสู่การพฒันาดงัน้ี 
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 1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีศึกษาถึงมิติของพื้นท่ีสาธารณะของกลุ่มคนในสังคมปัจจุบนั 
ช้ีให้เห็นไดว้า่ แมห้ลายๆอยา่งจะมีการเปล่ียนแปลงไปแต่พื้นท่ีสาธารณะยงัคงเป็นพื้นท่ีท่ีทรงพลงั
และมีคุณค่าต่อกลุ่มคนในสังคม การศึกษาคร้ังน้ีจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อ บทบาทพื้นท่ี
สาธารณะกบัภูมิทศัน์ส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไป หากองคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดท้  าการศึกษาถึง
แนวทางการใช้พื้นท่ีสาธารณะให้ก่อเกิดเป็นพลังในด้านบวกได้ อาจท าให้สังคมไทยสามารถ
ขบัเคล่ือนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนไดใ้นอนาคต 

 2.การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะช่วยพฒันาส่ือประเภท ดี.ไอ.วาย.มีเดีย (D.I.Y. Media) เชิง
สร้างสรรค์แก่คนรุ่นใหม่ ให้สอดคลอ้งกบัภูมิทศัน์ส่ือท่ีเขา้สู่ยุคแห่งการพฒันาและเปล่ียนแปลง 
โดยงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายเป็นงานเขียนท่ีนิยมในกลุ่มวยัรุ่นจนหลายเร่ืองสามารถน าไปตีพิมพ์
เป็นเล่มและมียอดการสั่งจองผลงานท่ีชดัเจน แสดงให้เห็นถึงความสนใจของวยัรุ่นและเยาวชนท่ี
ยงัคงมีต่อการอ่านและการเขียนอยู ่ดงันั้นควรมีการสนบัสนุน ส่งเสริม หรือมีการยกระดบัคุณภาพ
งานเขียนแฟนฟิคชัน่วายในฐานะงานเขียนประเภทหน่ึงส าหรับเยาชน มีการจดัการประกวดงาน
เขียนแฟนฟิคชัน่ และแฟนฟิคชัน่วายในฐานะวรรณกรรมประเภทหน่ึงส าหรับเยาวชน เพื่อเป็นการ
กระตุน้ความสนใจของเยาวชนต่อวงการวรรณกรรม และเป็นการเปิดโอกาสเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของเยาวชนในอีกทางหน่ึงดว้ย  

 3. การศึกษาคร้ังน้ีหวงัสร้างความเขา้ใจในสถานะของส่ือทางเลือกของกลุ่มแฟนคลบั
ศิลปินเกาหลี โดยการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นถึงบทบาทของงานเขียนแฟนฟิคชัน่วายเพื่อลบภาพ
ความเขา้ใจผิดท่ีมีต่องานเขียนแนวชายรักชายของกลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในสังคมไทย จากการ
ถูกนิยามวา่เป็นส่ือทางเพศ  

 ขอ้เสนอแนะดา้นการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “รูปแบบการส่ือสารในพื้นท่ีสาธารณะ(Public Sphere) ส่ือสังคม

ออนไลน์ของงานเขียนแฟนฟิคชัน่วาย (Fan Fiction Y) ศิลปินเกาหลีในสังคมไทย” ท าให้ผูว้ิจยัเห็น
วา่ยงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจศึกษาหรือต่อยอดจากงานวจิยัดงัน้ี 

1. เน่ืองจากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ และท าการศึกษากลุ่มแฟนคลบั
เกาหลีในสังคมไทยท่ีมีสถานะเป็นผูเ้ขียน ดงันั้นการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการท าการการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) โดยศึกษากลุ่มแฟนคลบัศิลปินเกาหลีในฐานะผูอ่้านว่างานเขียน
แฟนฟิคชั่นวายมีอิทธิพลต่อความคิดและส่งผลกับกลุ่มแฟนคลับในทิศทางใด และส่งผลต่อ
สังคมไทยอยา่งไร 

2.จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ท าใหไ้ดเ้ห็นถึงภูมิทศัน์ของส่ือท่ีเปล่ียนไปอยา่งชดัเจนทั้ง
ในแง่ของส่ือ รวมไปถึงคอนเทนท์ และอ านาจในการเลือกเปิดรับส่ือของผูรั้บสารท่ีส่งผลไปถึง
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ผูผ้ลิตส่ือท่ีต้องค านึงถึงปัจจยัต่างๆท่ีเพิ่มมากข้ึนกว่าอดีต ดังนั้ นการท าวิจยัในคร้ังต่อไปควรมี
การศึกษาภูมิทศัน์ส่ือในแง่มุมอ่ืนๆ เช่น ความนิยมของผูบ้ริโภคส่ือในแต่ละแพลตฟอร์มข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัใดบา้ง หรือ การน าเสนอเน้ือหาชนิดเดียวกนัของส่ือในแต่ละแพลตฟอร์มมีลกัษณะอยา่งไร 

3.ควรมีการศึกษาเก่ียวกับส่ือประเภท ดี.ไอ.วาย.มี เดีย (D.I.Y. Media) ชนิดอ่ืนๆ
ยกตวัอยา่งเช่น OPV (Original Promotional Videos หรือบางทีก็เรียกวา่ Other People’s Videos) ซ่ึง
เป็นการสร้างสรรค์ผลงานให้กบั ศิลปินโดยกลุ่มแฟนคลบั โดยรูปแบบการท ามีทั้งการน าเอาคลิป
หรือภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิงต่าง ๆ ของศิลปินมาเรียบเรียงตดัต่อประกอบเพลง รวมถึงการถ่ายท า
เป็นเร่ืองราวเช่นเดียวกับการถ่ายท ามิวสิควิดีโอ เป็นต้น เพื่อให้ เห็นถึงมิติของผู ้บ ริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไปสู่บทบาทของ Prosumers ไดม้ากยิง่ข้ึน 
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