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บทคัด้ย่อ
การวิิจััยครั�งนี้้�เป็็นี้การวิิจััยเชิิงคุณภาพ โด้ยใชิ้วิิธี้การวิิเคราะห้์เชิิงเนี้่�อห้าและการสัมีภาษณ์
แบบเจัาะลึก โด้ยเป็็นี้การสัมีภาษณ์อย่างไมี่เป็็นี้ทางการ เพ่�อศึึกษาการส่�อสารเพ่�อต่อรองข้อง
กลุ่มีแฟนี้คลับเกาห้ล้บนี้พ่�นี้ท้�ส่�อสังคมีออนี้ไลนี้์ ผู่้ให้้ข้้อมีูลสำาคัญ ค่อ แฟนี้คลับลิซื้่า BLACKPINK
จัำานี้วินี้ 10 คนี้ เคร่�องมี่อท้�ใชิ้ในี้การวิิจััย ค่อ ชิุด้คำาถุามีทั�งห้มีด้ 2 ตอนี้ โด้ยผู่้วิิจััยจัะบันี้ทึกด้้วิยตนี้เอง
ผ่ลการศึึกษาพบวิ่า แฮชิแท็กบนี้เวิ็บไซื้ต์ทวิิตเตอร์เป็็นี้พ่�นี้ท้�สะท้อนี้อัตลักษณ์สำาคัญข้อง
กลุ่มีแฟนี้คลับเพ่�อใชิ้ส่�อสารอัตลักษณ์ภายในี้กลุ่มีและส่�อสารอัตลักษณ์ไป็นี้อกกลุ่มี รวิมีไป็ถุึงเป็็นี้
พ่�นี้ท้�ท้�แฟนี้คลับใชิ้ต่อรองบนี้ส่�อสังคมีออนี้ไลนี้์โด้ยมี้บทบาทด้ังนี้้� 1.ต้องมี้บทบาทในี้การส่งเสริมี
2.ต้องมี้บทบาทในี้การป็กป็้อง 3.ต้องมี้บทบาทในี้การเชิ้ยร์ทางอ้อมี เชิ่นี้ ซื้่�อสินี้ค้าห้ร่อตามีรอยลิซื้่า
4.ต้องแบ่งเวิลาให้้สมีดุ้ล 5.ต้องเคารพสิทธีิส่วินี้บุคคล 6.ต้องรู้สึกไมี่สบายใจัห้ากไอด้อลถุูกต่อวิ่า โด้ย
แฟนี้คลับรุนี้่ เก่าและรุนี้่ ให้มี่มีก้ ารต่อรองอัตลักษณ์ไมี่แตกต่างกันี้เนี้่อ� งจัากรูวิ้ ธีิ ร้ บั มี่อจัากแฟนี้ด้้อมีเด้ิมีมีาก่อนี้แล้วิ
โด้ยป็ระเด้็นี้สังคมีเป็็นี้ป็ระเด้็นี้ท้�มี้การต่อรองและป็ะทะกันี้มีากท้�สุด้ แต่ยอมีรับได้้กับป็ระเด้็นี้
เศึรษฐกิจัและป็ระเด้็นี้ธีุรกิจั แมี้โด้นี้คนี้นี้อกกล่าวิวิ่าฟุ�มีเฟือยแต่แฟนี้คลับให้้เห้ตุผ่ลวิ่าเป็็นี้การ
สนี้ับสนีุ้นี้ ซื้ึ�งแฟนี้คลับมีองวิ่าคนี้นี้อกยังมี้อคติต่อตนี้เองและยังไมี่ถุูกยอมีรับในี้สังคมีให้ญ่ จัึงทำา
ให้้มี้การสร้างอัตลักษณ์ให้มี่มีาทด้แทนี้ เชิ่นี้ การเป็็นี้แฟนี้คลับได้้แต่ต้องไมี่เส้ยการเร้ยนี้และห้าก
เป็็นี้วิัยทำางานี้ต้องเก่ง ต้องพิสูจันี้์ตนี้เอง เพ่�อให้้ถุูกยอมีรับในี้ชิ้วิิตจัริงและมี้ศึักด้ิ�บนี้พ่�นี้ท้�ส่�อสังคมีออนี้ไลนี้์
คำาสื่ำาคัญ : การส่�อสาร, การต่อรองอัตลักษณ์, กลุ่มีแฟนี้คลับลิซื้่า BLACKPINK, พ่�นี้ท้�ส่�อสังคมีออนี้ไลนี้์
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Abstract
This research aims to study the communication of Korean Fan Club identity negotiation on social media platforms using the qualitative research method. The content analysis and in-depth interview with a total of 10 key informants from Lisa BLACKPINK’s fans
and chain-referral sampling with a set of 2 parted questionnaires was used to collect data.
The results showed that the hashtags on the Twitter website play an important role in the
fandom’s identity to communicate their identity both within their group and outside of their group.
Although Lisa BLACKPINK’s fans were using social media to negotiate in six fields: (1) must play
a role in promoting (2) must play a role in protecting (3) must have a role in cheering indirectly
(4) must allocate their time. (5) must respect individuals’ rights and (6) must feel uncomfortable if
Lisa gets scolded. The group of establishing and emerging Lisa BLACKPINK’s fans also shares
the same identity as outsiders since they have already experienced from their previous fandom.
The study also shows that the social issues are their most negotiated and fought among
Lisa BLACKPINK’s fans and outsiders however, Lisa BLACKPINK’s fans can handle the economic and business issues. The fans contradict outsiders despite being blamed for being
extravagant spenders by stating that they were a supporter of their beloved artist. Besides,
the prejudice from outsiders and society’s disapproval was perceived by the fans. As a result, the fans must replace their new identity with a new one such as being an educated
fan or a hardworking person to prove themselves and gain society’s approval and dignity.
Keywords: Communication, Identity negotiation, Lisa BLACKPIN fan club, Social media platform
บัทนิำา
กระแส K-POP ในปัจจุบัน ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มฐ์าน
แฟนคลับทั่วโลก ท�าให้ไอดอล K-POP ถูกยอมรับมากขึ้นและได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในระดับ
กว้าง อย่างผลส�ารวจประจ�าปี 2562 พบว่า กระแส K-POP ยังเป็นหัวข้อส�าคัญบนทวิตเตอร์และชี้ว่า
สถิติทั่วโลกมีการทวีตถึงอุตสาหกรรมเพลงของเกาหลีใต้ถึง 6,100 ล้านครั้ง ซื้ึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561
ถึง 15% จึงสะท้อนว่าหัวข้อบทสนทนาเกี่ยวกับ K-POP ได้รับความนิยมมากกว่าเคยบนทวิตเตอร์
(เดอะสแตนดาร์ด, 2562) และในปัจจุบันถือเป็นเรื่องปกติที่ “แฮชแท็ก” ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของไทย
ในแต่ละวันจะเกี่ยวข้องกับไอดอลเกาหลี ซื้ึง่ จะเข้าใจกันในหมู่แฟนคลับเกาหลีด้วยกัน (บีบีซื้ี นิวส์, 2560)
โดยหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในแต่ละวันมักมีแฮชแท็กเกี่ยวกับลิซื้่าเสมอ เธอคือหนึ่งในสมาชิกวงBLACKPINK
และมีความสามารถด้านการเต้น ร้องแรป ทีโ่ ดดเด่น ท�าให้ชอื่ ของลิซื้า่ ถูกพูดถึงในแฟลตฟอร์มออนไลน์เรือ่ ยมา
โดยในอดีตกรณีศกึ ษาแฮชแท็ก #RespectLisa ได้สร้างปรากฎการณ์ทยี่ งิ่ ใหญ่ให้กบั ลิซื้า่ เป็นอย่างมาก
โดยแฮชแท็กดังกล่าวเกิดขึน้ เมือ่ ช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษทั YG Entertainment ได้สง่ ลิซื้า่ เข้าร่วม
รายการเรียลลิตโี้ ชว์ Real Men 300 ออกอากาศช่อง MBC ทีป่ ระเทศเกาหลีใต้ ซื้ึง่ เป็นในรายการทีไ่ ด้รบั ความนิยม
สูงมาก รูปแบบรายการคือน�าไอดอลไปเข้าค่ายทหารและฝึกฝนเสมือนทหารเกณฑิ์ ดังนัน้ คนทีเ่ ข้าร่วมรายการ
จะไม่สามารถแต่งหน้าหรือท�าผมได้ ซื้ึง่ กิจกรรมในรายการมีทงั้ การเข้าแถว ออกก�าลังกายกลางแจ้ง โดยหลังจาก
รายการออกอากาศทางโทรทัศน์ประเทศเกาหลีใต้ ท�าให้มกี ารแสดงความคิดเห็นจากชาวเกาหลีใต้ในเว็บไซื้ต์ Nate
ในเชิงลบ ท�าให้แฟนคลับรูส้ กึ โกรธและไม่พอใจ จึงช่วยกันสร้างแฮชแท็ก #RespectLisa หรือทีแ่ ปลว่าให้เกียรติลซื้ิ า่
กลายเป็นหัวข้อสนทนาบนเทรนด์ทวิตเตอร์มากถึง 42 ประเทศอย่างรวดเร็ว (เวิร์คพอยท์ ทูเดย์, 2562)
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อย่างไรก็ตาม การที่แฟนคลับแสดงความรักต่อไอดอลที่ชื่นชอบมักจะมีคนนอกมองเข้ามาทั้งด้านดี
และด้านไม่ดีเสมอ เนื่องจากความนิยมที่มีต่อไอดอลเกาหลีในหมู่วัยรุ่นไทยนั้น ก่อให้เกิดปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ในสังคมไทยอย่างมาก บ่อยครั้งจะเห็นแฟนคลับออกมาปกป้องไอดอลและมีการปะทะกัน
ระหว่างแฟนคลับและคนนอก ซื้ึ่งพจนานุกรมในยุคสมัยใหม่ Shorter Oxford English Dictionary
ก็ได้ให้ความหมายแฟนว่าเป็นบุคคลที่กระตือรือร้น คลั่งไคล้ แต่ก็เป็นความกระตือรือร้นที่มากเกินปกติ
และเกินพอดี โดยระบุว่ามักเป็นความกระตือรือร้นที่ไร้เหตุผล (Unreasonable Enthusiasm) (กาญจนา
แก้วเทพ, 2555) จะเห็นได้ว่าความหมายค�าว่าแฟนในเมื่อก่อนและตอนนี้ยังคงคล้ายคลึงกันอยู่
เพราะปัจจุบันก็ยังมีการมองค�าว่าแฟนในเชิงลบอยู่เช่นกัน เพราะคนนอกมองว่าแฟนคลับได้แสดง
ความรักต่อไอดอลเกาหลีเกินความเหมาะสม จึงเกิดค�าเรียกชื่อกลุ่มแฟนคลับเกาหลีว่า ‘ติ่ง’ ซื้ึ่งไม่ใช่
ค�าศัพท์ทมี่ คี วามหมายเชิงบวก เพราะถือเป็นค�าไม่สภุ าพ แต่ในขณะเดียวกันก็มบี คุ คลบางกลุม่ มองเห็นข้อดี
ของการชื่นชอบไอดอลและวัฒนธรรมเกาหลีอยู่ เช่น การที่มีคนมองว่าแฟนคลับนั้นเป็นกลุ่มส�าคัญที่ช่วย
ขับเคลือ่ นเศรษฐ์กิจในประเทศ เพราะกลุม่ คนเหล่านีม้ คี วามภักดีสงู มียอดการซื้ือ้ ทีม่ หาศาล เช่น แบรนด์สนิ ค้า
ต่าง ๆ ได้เชิญลิซื้่ามาเป็นพรีเซื้นเตอร์ในประเทศไทย ซื้ึ่งการท�าการตลาดกับแฟนคลับนั้นถือว่า
ประสบความส�าเร็จอย่างมาก ท�าให้สนิ ค้าดังกล่าวมียอดขายเพิม่ ขึน้ ทุกอย่างล้วนเกิดจากความนิยมของลิซื้่
าทีม่ าจากการสนับสนุนของแฟนคลับ หรือรวมไปถึงการทีแ่ ฟนคลับรวมตัวกันท�าความดีเพือ่ สังคมในนามชือ่
ของลิซื้า่ โดยปรากฎการณ์ตา่ ง ๆ ทีแ่ ฟนคลับสือ่ สารออกมานัน้ มีขบวนการต่อรองอัตลักษณ์บางอย่างเกิดขึน้
เพราะตามแนวคิดการเจรจาต่อรองนัน้ รูปแบบการเจรจาต่อรองมี 2 รูปแบบคือ การเจรจาต่อรองแบบแข่งขัน
ซื้ึง่ เป็นการเจรจาต่อรองทีม่ แี พ้ มีชนะ ถ้าไม่ชนะก็ให้แพ้กนั ทัง้ สองฝ่ายกับการเจรจาต่อรองแบบบูรณาการซื้ึง่
ทุกฝ่ายที่เข้าเจรจาต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ไม่มีแพ้หรือไม่มีชนะ (สุคนธ์ มณีรัตน์, 2560) เนือ่ งจากการเป็น
แฟนคลับทีช่ นื่ ชอบไอดอลเกาหลีไม่ได้ถกู ยอมรับในสังคมใหญ่อย่างสมบูรณ์ จึงมีการเจรจาต่อรองเกิดขึน้ เพือ่
ให้ตนเองมีศกั ดิบ์ นพืน้ ทีส่ อื่ สังคมออนไลน์ ท�าให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจและต้องการศึกษากลุม่ แฟนคลับของลิซื้า่
จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแฟนคลับเกาหลีที่ผ่านมานัน้ จะศึกษาให้เห็นเพียง
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ พฤติกรรมการแสดงออกหรือกระบวนการสือ่ สารในแฟนคลับเกาหลีเป็นส่วนใหญ่ แต่ยงั ไม่
มีงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็นแฟนคลับเกาหลีขณะต่อรองอัตลักษณ์ของแฟนคลับ ซื้ึง่ ในงานวิจยั นีจ้ ะเน้นการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแฟนกับระบบสังคม คือ การศึกษาการต่อสูต้ อ่ รองอ�านาจของกลุม่ แฟนคลับ ท�าให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะ
ท�าเรือ่ ง “การสือ่ สารเพือ่ ต่อรองอัตลักษณ์ของกลุม่ แฟนคลับลิซื้า่ BLACKPINK บนพืน้ ทีส่ อื่ สังคมออนไลน์” ในครัง้ นี้
วัตถุุประสงค์ในิกัารวิจััย
1. เพื่อศึกษาการสื่อสารเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของแฟนคลับลิซื้่าต่อบุคคลภายนอก ในการมีตัวตน
อย่างมีศักดิ์ศรีบนโลกออนไลน์
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างการสื่อสารของแฟนคลับรุ่นเก่าเและแฟนคลับรุ่นใหม่ในการ
ต่อรองอัตลักษณ์
แนิวคิดและทฤษฎี่ท่�เกั่�ยวข้อง
1.แนวคิดเกี่ยวกับตัวตนและอัตลักษณ์
แนวคิดของ Burn (1951 อ้างถึงใน วรรณี ศิรริ ตั น์รงุ่ เรือง, 2547) ซื้ึง่ อธิบายว่า แนวคิดเกีย่ วกับตนเอง คือ ผล
รวมทัง้ หมดของความคิดเห็นทีบ่ คุ คลมีตอ่ ตนเอง ประกอบด้วยความเชือ่ การประเมิน การโน้มน้าวของพฤติกรรม
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หรือทัศนคติทมี่ ตี อ่ ตน ซื้ึง่ ไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคลหรืออีกนัยหนึง่ คือคุณลักษณะ และความรูส้ กึ ซื้ึง่ บุคคล
ประเมินตัวเองอย่างอัตวิสัย โดยมีโครงสร้างดังนี้ 1.ความคิดเกีย่ วกับตนเองตามที่บุคคลเข้าใจหรือการรับรู้
ของบุคคลในด้านความสามารถที่เขาคิดว่าเขาเป็น 2.ตนเองทางสังคม คือ การที่บุคคลเชื่อว่าคนอื่นมอง
ตัวเขาและประเมินตัวเขาอย่างไร 3.ตนในอุดมคติ คือ ลักษณะทีบ่ คุ คลหนึง่ หวังจะเป็นหรืออยากเป็น ซื้ึง่ เมือ่ บุคคล
หนึ่งสามารถรวบรวมความคิดและภาพลักษณ์ที่มีต่อตนเองมาประเมินลักษณะที่ตัวเองเป็นอยู่ได้และ
ตระหนักถึงความแตกต่างของตนเองจากผูอ้ นื่ มีนยิ ายชัดเจนว่า เราเป็นใคร สิง่ ใดทีเ่ ราต้องการจะเป็น ซื้ึง่ ต่อมาก็
กลายเป็นอัตลักษณ์ของคน ๆ นัน้ ซื้ึง่ ค�าว่า “อัตลักษณ์” คือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ซื้ึง่ เป็นตัวบ่งชีข้ องลักษณะ
เฉพาะของตัวบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนัน้ เช่น เชือ้ ชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิน่ และศาสนา ฯลฯ ซื้ึง่ มี
คุณลักษณะทีไ่ ม่ทวั่ ไปหรือสากลกับสังคมอืน่ กล่าวคือ ลักษณะทีไ่ ม่เหมือนกับของคนอืน่ (ศรุตานนท์ ไรแสง, 2559)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง
Lawicki, Barry and Saunders (2010) ได้ให้ความหมายการเจรจาต่อรองไว้ว่า เป็นการใช้ค�าของการ
เจรจาในสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายสามารถชนะได้ทั้งคู่ เช่น มีฝ่ายหนึ่งต้องการหาทางแก้ไขจากอีกฝ่าย
และทางแก้นนั้ ท�าให้ทงั้ สองฝ่ายมีผลประโยชน์รว่ มกัน และพอพันธ์ วัชจิตพันธ์ (2538)ได้ให้ความหมายของ
การเจรจาต่อรองไว้วา่ คือการหารือเพือ่ ทีจ่ ะได้ขอ้ ตกลงในการบรรลุความต้องการ กระบวนการในการมีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรม กระบวนการในการเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ วิธกี ารท�าให้สา� เร็จท�าให้ได้สงิ่ ทีต่ อ้ งการโดยจะต้องพึง่
ผูอ้ นื่ กระบวนการทีฝ่ า่ ยต่าง ๆ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ขดั แย้งกันได้ตงั้ ข้อก�าหนดหนึง่ ขึน้ มา เพือ่ ให้ความร่วมมือกัน เป็นการ
สือ่ ความโดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเจาะจง สรุปได้วา่ การเจรจาต่อรอง คือการเจรจาระหว่างบุคคลหรือมากกว่า 2 คนขึน้ ไป
เพือ่ หาข้อยุตใิ นประเด็นนัน้ ๆ เพือ่ ลดความขัดแย้ง และได้รบั ประโยชน์และข้อทีย่ อมรับด้วยกัน โดยการเจรจาต่อรอง
3.แนวคิดเกี่ยวกับแฟนและแฟนคลับ
Lewis (2002) ได้กล่าวว่า แฟน (Fans) คือผู้ที่ยอมเสียเวลาและทรัพยากรเพื่อสิ่งที่เขารัก เช่น ผู้ที่
เลือกใส่เสื้อผ้าตามสีของทีมโปรดของพวกเขา บางคนฟังเพลงที่ไอดอลชื่นชอบ ติดตามชมการท�างาน
ของพวกเขาตลอดทั้งวัน และพูดคุยถึงเรื่องราวชีวิตและการท�างานของเหล่าดาราที่ชื่นชอบ ความ
เป็นจริงแล้วแฟนเหล่านี้ก็คือเหล่าบรรดาผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายนั่นเอง บางทีแฟนผู้ที่มีความชื่นชมถึงขั้น
รุนแรงของความรู้สึก มีความปลื้มปิติ ความพึงพอใจหรือแม้กระทัง่ การได้ประกาศอย่างเปิดเผยด้วยความ
ภูมิใจในความเป็นแฟนของตน พวกเขามีความกล้า ท้าทายจากการถูกตราหน้าจากสังคม ต่อมาการศึกษา
(Fan Study) หลังจากนั้นเกิดมีศัพท์ใหม่ ๆ ที่ต่อยอดมาจากค�าว่า “แฟน” เช่น แฟนด้อม (Fandom)
ซื้ึง่ หมายถึงการรวมตัวของบรรดาแฟน ในภาษาทีใ่ ช้กนั อยูท่ วั่ ไปคือแฟนคลับ (Fanclub) (กาญจนา แก้วเทพ, 2555)
4. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมย่อย
Clarke, Hall, Jefferson, and Roberts (2002) นิยามวัฒนธรรมย่อยว่าเป็นวิธีการที่
กลุ่มย่อยใช้จัดการกับชีวิตทางวัตถุและวิถีชีวิตด้านอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากกลุ่มอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
สร้างอัตลักษณ์วิธีการนี้เป็นปฏิบัติการที่กลุ่มด�าเนินไปอย่างมีความหมายและมีส�านึกไม่ว่าจะ
เป็นวัตถุความสัมพันธ์ระบบค่านิยมระบบความเชื่อที่ผลิตออกมาและวิธีการผลิตล้วนมีเอกลักษณ์
เฉพาะกลุ่ม และมีแบบแผนการด�าเนินชีวิตที่ให้ความส�าคัญกับคุณค่าที่แตกต่างหรือเบี่ยงเบนไป
จากแบบแผนการด�าเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม (สกุลยุช หอพิบูลสุข & ณัฏฐ์ิรา หอพิบูลสุข, 2555)
5. แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์
วราพร ด�าจับ (2562) ได้อธิบายค�าว่า “Social Media” ไว้วา่ “สือ่ สังคม” ซื้ึง่ หมายถึง สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซื้ึง่ เป็น
สื่ อ ก ล า ง ที่ ใ ห ้ บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป มี ส ่ ว น ร ่ ว ม ส ร ้ า ง แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ต่าง ๆ ผ่าน อินเทอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านี้เป็นของบริษัทต่าง ๆ ให้บริการผ่านเว็บไซื้ต์ของตน เช่น
เฟซื้บุ � ก (Facebook) ทวิ ต เตอร์ (Twitter) เป็ น สื่ อ ที่ ผู ้ ส ่ ง สารแบ่ ง ปั น สาร สามารถโต้
ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หรือ ผู้รับสารด้วยกันเอง (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์, 2554)
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วิธั่กัารวิจััย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากเอกสาร
รวมไปถึงการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับลิซื้่า BLACKPINK จากสื่อสังคมออนไลน์และมี
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยเป็นการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม
พ.ศ.2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดค�าถามทั้งหมด 2 ตอน โดยผู้วิจัยจะบันทึกด้วยตนเอง
1.กรอบแนวคิดการวิจัย

2. ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ
โดยมีการก�าหนดผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเกณฑิ์การคัดเลือกจากแฟนคลั
บของลิซื้่า BLACKPINK ไม่จ�ากัดเพศและไม่จ�ากัดอายุ จ�านวน 10 คน และเป็นแฟนคลับที่ติดตามลิซื้่ามา
นานกว่า 2 ปี จ�านวน 5 คน และเป็นแฟนคลับทีต่ ดิ ตามลิซื้า่ น้อยกว่า 2 ปี จ�านวน 5 คน โดยเจาะจงคัดเลือกจาก
สือ่ สังคมออนไลน์จา� นวนหนึง่ และอีกจ�านวนหนึง่ เป็นกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้จากการสอบถามไปยังคนรูจ้ กั แนะน�ามา
3.การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง 2 วิ ธี คื อ การถอดเทปสั ม ภาษณ์ จากชุ ด ค� า ถาม
ทั้งหมด 2 ชุด และการวิเคราะห์ข้อมูลจากแฮชแท็กในเว็บไซื้ต์ทวิตเตอร์ที่แฟนคลับสื่อสารกันเกี่ยวข้อง
กับลิซื้่า น�าเสนอข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย ซื้ึ่งเป็นการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยจากการ
จดบันทึก การสังเกตและการสัมภาษณ์ของปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ทีม่ องเห็น โดยใช้การบรรยายแบบพรรณนา
โดยประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกมาศึกษาคือ ส่วนที่ 1 แฟนคลับลิซื้า่ มีการสือ่ สารเพือ่ ต่อรองอัตลักษณ์ตอ่ บุคคล
ภายนอกอย่างไร และท�าไมจึงต้องการมีตวั ตนอย่างมีศกั ดิศ์ รีบนพืน้ ทีส่ อื่ สังคมออนไลน์ ประเด็นนีจ้ ะเป็นการ
หาข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบไม่เป็นทางการร่วมด้วย
ส่วนที่ 2 แฟนคลับรุน่ เก่าและรุน่ ใหม่มวี ธิ ตี อ่ รองอัตลักษณ์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประเด็นนีจ้ ะเป็นการหา
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยเป็นการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ซื้ึง่ ผูว้ จิ ยั จะเป็นผูบ้ นั ทึกค�าตอบด้วยตนเอง
วิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Methodological
Triangulation) คือ การแสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน
ผู้ลกัารวิจััย
ส่วนที่ 1 การสื่อสารเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของแฟนคลับลิซื้่าต่อบุคคลภายนอก ในการมีตัวตน
อย่างมีศักดิ์ศรีบนโลกออนไลน์ คือผลการศึกษาจากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและผลการศึกษาจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกข้างต้น พบว่า แฟนคลับลิซื้่า มี 2 ประเภท คือประเภทเปิดเผยตัวตนและไม่เปิดเผยตัวตน
โดยแฮชแท็กในเว็บไซื้ต์ทวิตเตอร์ เป็นพืน้ ทีส่ ะท้อนอัตลักษณ์สา� คัญของกลุม่ แฟนคลับเพือ่ สือ่ สารอัตลักษณ์ภายใน
กลุม่ และสือ่ สารอัตลักษณ์ไปนอกกลุม่ รวมไปถึงเป็นพืน้ ทีท่ แี่ ฟนคลับใช้ตอ่ รองบนสือ่ สังคมออนไลน์โดยมีบทบาทดังนี้
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1. แฟนคลับต้องมีบทบาทในการส่งเสริม หากมีข่าวกระแสดีต้องร่วมกันกระจายต่อโดยร่วมกันดัน
แฮชแท็กนั้นให้ขนึ้ เทรนด์บนพืน้ ที่สื่อสังคมออนไลน์
2. แฟนคลับต้องมีบทบาทในการปกป้อง เช่น หากพบเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องและไม่ถูกแก้ไขแฟนคลับ
จะต้องรวมตัวกัน เพื่อออกมาปกป้องลิซื้่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและก่อนปะทะต้องหาข้อมูล
และต้นเหตุของปัญหาก่อน เพือ่ แสดงข้อเท็จจริงให้คนนอกพิจารณา
3. แฟนคลับต้องมีบทบาทในการเชียร์ทางอ้อม เช่น แฟนคลับบางส่วนจะไปตามรอยลิซื้่า หรือซื้ื้อ
สินค้าที่ลิซื้่าเป็นพรีเซื้นเตอร์ การซื้ื้อสินค้าที่ถูกผลิตมาจากบริษัทต้นสังกัด เพื่อเป็นการสนับสนุนไอดอล
ของตนเอง รวมไปถึงการเพิ่มยอดวิวมิวสิกวิดีโอ การสตรีมเพลงเข้าชาร์ตที่มีการจัดอันดับ ก็นับเป็นการ
สนับสนุนทางอ้อมอีกด้วย
4. แฟนคลับต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม เพราะเป็นแฟนคลับได้แต่ต้องไม่เสียการเรียนและหากเป็น
วัยท�างานต้องเก่ง ไม่เดือดร้อนเรื่องรายจ่ายเกี่ยวกับไอดอล
5. แฟนคลับไม่เรียกร้องให้ไอดอลออกมาเรียกร้องทางการเมือง เพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลและลดการปะทะที่จะเกิดจากคนเห็นต่างทางการเมือง อีกทั้งเพื่อลดการเกิดข่าวกระแสลบต่อ
ตัวไอดอลของตนเอง
6. แฟนคลับต้องรู้สึกไม่สบายใจหากไอดอลที่ชื่นชอบถูกต่อว่า เพราะแฟนคลับจะสวมบทบาทว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของลิซื้่า ท�าให้เกิดความผูกพัน ใครกล่าวหาลิซื้่าตนเองก็จะรู้สึกเจ็บปวดไปด้วย
จากมุมมองของแฟนคลับมองว่าคนนอกพยายามนิยามอัตลักษณ์แฟนคลับเกาหลีว่าเป็นกลุ่มที่
คลั่งไคล้เกินพอดี ไร้สาระ ฟุ่มเฟือยและปฎิบัติตัวไม่เหมาะสม หากต้องการให้คนนอกการยอมรับจะ
ต้องแสดงออกอย่างพอดี ซื้ึง่ ต้องมีขอ้ แลกเปลีย่ น เปรียบเสมือนการตีกรอบว่าหากเป็น LGBTQ+ จะต้องเป็น
คนดี ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม แฟนคลับในฐ์านะคนในก็ก�าลังพยายาม รื้อถอน ต่อรอง เพือ่ ให้ตนเองมีพนื้ ที่
สนับสนุนไอดอลที่ตนเองชื่นชอบอย่างเปิดเผย และลดการเกิดอคติในสังคมเพื่อไม่ให้กลุ่มของตนเองเป็น
กลุ่มคนชายขอบ โดยแฟนคลับมองกลุ่มตนเองว่า การจะรื้อถอนอคติที่ถูกปลูกฝังค�าว่าติ่งหรือแฟนคลับ
เกาหลีว่าเป็นเรื่องไร้สาระดังที่มีการนิยามในอดีตเป็นเรื่องยาก แต่ขอเพียงให้มองว่าแฟนคลับเกาหลีก็
เหมือนแฟนคลับทัว่ ไป ต้องการได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ หมือนกัน คือการให้เกียรติและเคารพความชอบสิทธิสว่ นบุคคล
โดยประเด็นสังคมเป็นประเด็นที่แฟนคลับต้องการรือ้ ถอนและต่อรองมากที่สุด เพราะนอกจากต้องการ
ให้คนนอกเคารพสิทธิค์ วามชอบของตนเอง เช่น กรณีที่ลิซื้่าถูกเรียกร้องให้ออกมา Call Out หรือการที่ลิซื้่า
ถูกคุกคามจากเจ้าของร้านคาเฟ่ ก็เป็นเรือ่ งทีแ่ ฟนคลับรูส้ กึ โกรธและรับไม่ได้ เพราะแฟนคลับรูส้ กึ ว่าตัวเองก็
ถูกคนนอกท�าร้ายความรู้สึกเหมือนที่ลิซื้่าถูกกระท�าเหมือนกัน เนื่องจากแฟนคลับรู้สึกผูกพันและคิดว่า
ไอดอลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมองว่าตนเองรู้จักไอดอลดีที่สุด ท�าให้หลายครั้งแฟนคลับออกมาปกป้อง
ไอดอลจนท�าให้คนนอกมองเข้ามาแล้วไม่เข้าใจ ประเด็นสังคมจึงเป็นประเด็นทีแ่ ฟนคลับไม่สามารถยอมรับได้ ส่วน
ประเด็นเศรษฐ์กิจและประเด็นธุรกิจเป็นประเด็นรองลงมาที่ถูกคนนอกต่อว่าในเรื่องการใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว
เพือ่ ซื้ือ้ สินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับไอดอล เพราะคนนอกมองว่าเป็นเรือ่ งฟุม่ เฟือย แต่แฟนคลับมองว่าเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ทางจิตใจ ประเด็นนีแ้ ฟนคลับสามารถยอมรับได้ เนือ่ งจากผลลัพธ์ทา� ให้ยอดขายสินค้าเพิม่ ขึน้ การสร้างสถิติ
ต่าง ๆ ของไอดอลก็สงู ขึน้ จึงเป็นเรือ่ งทีท่ า� ให้แฟนคลับภูมใิ จและต้องการสนับสนุนต่อไป ดังนัน้ บ่อยครัง้ ทีจ่ ะ
เห็นแฟนคลับรวมตัวกันบริจาคเงินท�าสิ่งต่าง ๆ เพือ่ ซื้ื้อสินค้าให้ยอดการสั่งซื้ื้อมหาศาลหรือท�ากิจกรรมเพื่อ
สังคมในนามไอดอลของตนเอง ซื้ึง่ สิง่ เหล่านัน้ ก็จะสร้างกระแสเชิงบวกต่อตัวแฟนคลับและตัวไอดอลอีกด้วย
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ส่วนที่ 2 ความแตกต่างระหว่างการสือ่ สารของแฟนคลับรุน่ เก่าเและแฟนคลับรุน่ ใหม่ในการต่อรองอัตลักษณ์
คือผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่เป็นทางการ จากชุดค�าถามชุดทีส่ อง พบว่าในส่วนของประเด็นวิธรี บั
มือในการต่อรองอัตลักษณ์ของแฟนคลับรุน่ เก่าและรุน่ ใหม่ของลิซื้า่ จากคนนอกไม่ได้มคี วามแตกต่างกัน เนือ่ งจาก
แฟนคลับรุน่ เก่าและแฟนคลับรุน่ ใหม่มปี ระสบการณ์การปะทะกับคนนอกจากแฟนด้อมเดิมอยูก่ อ่ นแล้ว จึงท�าให้แฟน
คลับทัง้ สองรุน่ มีวธิ จี ดั การทีค่ ล้ายคลึงกัน คือร่วมกันปกป้องและให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับลิซื้า่ ในการต่อรองอัตลักษณ์
อภิปรายผู้ล
ส่วนที่ 1 การสื่อสารเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของแฟนคลับลิซื้่าต่อบุคคลภายนอก ในการมีตัวตนอย่างมี
ศักดิศ์ รีบนโลกออนไลน์
1.การสื่อสารอัตลักษณ์ของแฟนคลับเกาหลี
แฟนคลับของลิซื้่ามีการสื่อสารอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ซื้ึ่งประเภทที่ 1
คือบุคคลที่สื่อสารอัตลักษณ์ รู้จักตนเองว่าเป็นแฟนคลับลิซื้่า เพราะชื่นชอบความสามารถและติดตาม
ผลงาน พร้อมให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าตนเองหวังดีต่อตัวไอดอลที่ชื่นชอบก็ถือเป็นการสนับสนุน เพราะการ
เป็นแฟนคลับไม่จ�าเป็นต้องท�าให้ตนเองล�าบากซื้ื้อสินค้าต่าง ๆ ก็บ่งบอกได้ว่าว่าบุคคลนั้นเป็น
แฟนคลับของลิซื้่าได้ สอดคล้องกับ วรรณี ศิริรัตน์รุ่งเรือง (2547) ได้กล่าวว่า เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่
มนุษย์สามารถนึกคิด รู้สึกและประเมินตนเองได้ โดยบุคคลนั้นตั้งค�าถามกับตนเองว่าฉันเป็นใคร เช่น
ฉันเป็นชาวพุทธและสิง่ ทีเ่ ป็นอยูน่ นั้ เรากระท�าได้ดหี รือไม่ แต่ไม่สอดคล้องกับ เขมทัต พิพธิ ธนาบรรพ์ (2551)
ที่กล่าวว่า บุคคลกลุ่มที่ได้บริโภคสื่อบันเทิงญี่ปุ่นสูง และให้ความส�าคัญกับสื่อเหล่านี้จะท�าให้เกิดความ
หลงใหลและแสดงออกมาในด้านการเลียนแบบด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการแต่งกาย แต่งหน้าท�าผมแสดงท่าทาง
ให้เหมือนตัวละครในเกม เพราะแฟนประเภทนี้แม้จะจะบริโภความเป็นเกาหลีใต้สูงก็ไม่ได้แสดงออก
หรือเปิดเผยสู่สาธารณะ จะคอยท�าหน้าที่ติดตามผลงานและข่าวของลิซื้่าผ่านทางออนไลน์เท่านัน้ แต่จะไป
สอดคล้องกับแฟนคลับประเภทที่ 2 ที่แสดงตัวตนสู่สาธารณะอย่างเปิดเผย เนื่องจากแฟนคลับประเภท
ที่ 2 เป็นแฟนคลับที่ให้เหตุผลว่าต้องมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แท่งไฟหรือของสะสมเกี่ยวกับไอดอลจากต้น
สังกัด เพราะแฟนคลับกลุ่มนีม้ องว่าการมีสินค้าเกี่ยวกับไอดอลทีต่ นเองชื่นชอบหมายถึงการสนับสนุนและ
แสดงออกถึงการเป็นแฟนคลับของลิซื้า่ เพือ่ แสดงให้คนนอกเห็นว่าตนเองมีสญ
ั ลักษณ์เกีย่ วกับไอดอลทีช่ นื่ ชอบ
โดยแฟนคลับลิซื้่าสอดคล้องกับแนวคิดของ Merskin (2008) ทีไ่ ด้ระบุตัวบ่งชีค้ วามเป็นแฟนไว้ดังนี้
1.1 Active consumer จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ใช่ผู้บริโภคที่เปิดรับทั่วไป
โดยจะต้องมีบทบาทในการท�าบางอย่างเพื่อไอดอล เช่น แฟนคลับของลิซื้่าจะชักชวนคนในแฟนด้อม
มาเพิ่มยอดวิวมิวสิกวิดีโอเพลง สตรีมเพลงให้ขึ้นชาร์ตเข้าชิงอันดับ 1 และเมื่อเกิดข่าวกระแสลบจะต้อง
ออกมาปกป้องไอดอล เป็นต้น
1.2 Level of involvement แล้วเมื่อเปิดรับและบริโภคแล้ว กลุ่มแฟนจะต้องมีระดับความผูกพัน
เกี่ยวกับกับวัตถุท่ีตนเองเป็นแฟนมากกว่าผู้รับสารทั่วไป เช่น บางคนอาจจะเปิดชมรายการหรือฟังเพลง
เพือ่ ฟัง แต่แฟนคลับประเภทที่ 1 ทีแ่ สดงอัตลักษณ์ของตนเองต่อสาธารณะการคือลงทุนกับสินค้า อัลบัม้ เพลง
แท่งไฟ เพราะรู้สึกว่าอุปกรณ์เหล่านี้ถือเป็นเรือ่ งเชือ่ มโยงระหว่างตนเองและไอดอล
1.3 Degree of enthusiasm ในแง่ของความกระตือรือร้นต่อเรื่องที่ตนเองเป็นแฟนอยู่ กลุ่มแฟนจะ
ต้องมีมากกว่าผู้รบั สารทัว่ ไป เช่น แฟนของลิซื้า่ จะต้องรับรูข้ า่ วสารของเธออย่างรวดเร็วผ่านสือ่ ออนไลน์ เช่น
การรับรู้ข่าวและสื่อสารกันผ่านแฮชแท็กเว็บไซื้ต์ทวิตเตอร์ เป็นต้น
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1.4 Investment คนที่เป็นแฟนจะต้องมีการลงทุนทรัพยากรของตน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง เวลา
แรงงานกาย ก�าลังสติปัญญา สถานที่ จิตใจ อารมณ์ ฯลฯ เพื่อทุ่มเทให้กับสิ่งที่ตนรักและชื่นชมมากกว่า
ผู้รับสารทั่วไป ดังเช่นแฟนคลับของลิซื้่าที่ต้องมีบทบาทดังนี้
1.4.1 แฟนคลับต้องมีบทบาทในการส่งเสริม หากมีข่าวกระแสดีต้องร่วมกันกระจายต่อโดย
ร่วมกันดันแฮชแท็กนั้นให้ขึ้นเทรนด์
1.4.2 แฟนคลับต้องมีบทบาทในการปกป้อง เช่น หากพบเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องและ
ไม่ถูกแก้ไขแฟนคลับจะต้องรวมตัวกัน เพื่อออกมาปกป้องลิซื้่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีและก่อนปะทะต้องหาข้อมูลและต้นเหตุของปัญหาก่อน เพื่อแสดงข้อเท็จจริงให้คนนอกพิจารณา
1.4.3 แฟนคลับต้องมีบทบาทในการเชียร์ทางอ้อม เช่น แฟนคลับบางส่วนจะไปตามรอยลิซื้่า หรือ
ซื้ื้อสินค้าที่ลิซื้่าเป็นพรีเซื้นเตอร์ การซื้ื้อสินค้าที่ถูกผลิตมาจากบริษัทต้นสังกัด เพื่อเป็นการสนับสนุนไอดอล
ของตนเอง รวมไปถึงการปั�นวิวมิวสิกวิดีโอ การสตรีมเพลงเข้าชาร์ตที่มีการจัดอันดับ ก็นับเป็นการ
สนับสนุนทางอ้อมอีกด้วย
1.4.4 ต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม เพราะเป็นแฟนคลับได้แต่ต้องไม่เสียการเรียนและหากเป็น
วัยท�างานต้องเก่ง ไม่เดือดร้อนเรื่องรายจ่ายเกี่ยวกับไอดอล
1.4.5 ไม่เรียกร้องให้ไอดอลออกมาเรียกร้องทางการเมือง เนื่องจากถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลและลดการปะทะที่จะเกิดจากคนเห็นต่างทางการเมือง อีกทั้งเพื่อลดการเกิดข่าวกระแสลบ
ต่อตัวไอดอลของตนเอง
1.4.6 ต้องรู้สึกไม่สบายใจหากไอดอลที่ชนื่ ชอบถูกต่อว่า เพราะแฟนคลับจะสวมบทบาทว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของลิซื้่า ท�าให้เกิดความผูกพัน ใครกล่าวหาลิซื้่าตนเองก็จะรู้สึกเจ็บปวดไปด้วย
1.5 Question of consistency กลุม่ แฟนจะต้องมีการเกาะติดสิง่ /อันเป็นทีร่ กั ทีช่ นื่ ชอบอย่างเหนียวแน่นและ
สม�า่ เสมอมากกว่าคนทัว่ ไป เช่น ทุกครัง้ ทีน่ กั ร้องเกาหลีมาเปิดการแสดงในประเทศไทย กลุม่ แฟนคลับจะต้องไปดูทกุ ครัง้
แต่ขอ้ นีไ้ ม่สอดคล้องทัง้ หมด เพราะแฟนคลับลิซื้า่ บางคนไม่เคยไปงานคอนเสิรต์ แต่จะเลือกรับชมผ่านสือ่ ออนไลน์เท่านัน้
2.การต่อรองอัตลักษณ์ เพื่อการมีตัวตนอย่างมีศักดิศ์ รีบนโลกออนไลน์
โดยสือ่ ทีแ่ ฟนคลับใช้มากทีส่ ดุ คือ สือ่ ออนไลน์ และช่องทางทีใ่ ช้ตดิ ต่อสือ่ สารและรับข้อมูลกันคือ ทวิตเตอร์
ซื้ึ่งผู้วิจัยพบว่าแฟนคลับของลิซื้่าได้รวมตัวกันสร้างปรากฏการณ์ต่าง ๆ ผ่านแฮชแท็กเว็บไซื้ต์ทวิตเตอร์ไว้
หลายครั้ง และในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาและพบว่าแฟนคลับของลิซื้่าใช้แฮชแท็กในการติดตามและพูดคุยใน
หัวข้อเดียวกัน โดยแบ่งออกได้ 3 ประเภทคือ 1.แฮชแท็กประเภทกระแสดี เพื่อชื่นชมและกระจาย
ข่าวให้เกิดการชื่นชมลิซื้่าต่อไป 2.แฮชแท็กประเภทกระแสลบ เพื่อร่วมกันปกป้องลิซื้่าจากข่าวด้านลบ
3. แฮชแท็กประเภททัว่ ไป เพือ่ กระจายข่าวการท�างานของลิซื้า่ สอดคล้องกับ ศุภสิ รา นิม่ ครุฑิ (2560) กล่าวว่า
แฟนคลับเกาหลีวงทงบังชินกิมีกระบวนการสื่อสารที่เป็นทั้งผู้ส่งสารและ ผู้รับสาร โดยใช้สื่อทวิตเตอร์เป็น
ช่องทางหลักในการสือ่ สารและสร้างเครือข่าย ซื้ึง่ ปัจจุบนั การเป็นแฟนคลับลิซื้า่ นัน้ มีพลังอ�านาจในสังคม เห็นได้
จากยอดผูต้ ดิ ตามของลิซื้า่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในแต่ละปี จึงท�าให้รสู้ กึ ว่าตนเองมีกา� ลังพอทีจ่ ะกล้าลุกมาต่อรอง เงือ่ นไข
ทางสังคมบางอย่างทีเ่ ห็นความส�าคัญของ Soft Power แม้จะเป็นการต่อรองในในพืน้ ทีส่ อื่ สังคมออนไลน์กต็ าม
2.1 การต่อรองอัตลักษณ์เชิงบวกในสายตาคนนอก
ชลวรรณ วงษ์อนิ ทร์ (2548)กล่าวว่า การรวมกลุม่ ชมคอนเสิรต์ ท�าให้แฟนเพลงขยายความสัมพันธ์โดยมีการรวมกลุม่
ท�ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นผลให้กลุ่มของแฟนเพลงเฮฟวี่เมทัลในประเทศไทยมีความเหนียวแน่นและยั่งยืน
เช่นเดียวกันกับแฟนของลิซื้่าเมื่อรวมตัวกันก็จะถูกเรียกว่า แฟนคลับ หรือมีชื่อเรียกเฉพาะว่า ลิลลี่ ซื้ึ่ง
หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มคนที่ชื่นชอบลิซื้่า
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ซื้ึ่งหลายครั้งทีเ่ กิดการเลียนแบบหรือท�าให้เกิดกระแสกินและเที่ยวตามลิซื้่าอีกมากมาย เช่น ขนมเบือ้ งลิซื้่า
ตามรอยคาเฟ่ลซื้ิ า่ ตามรอยเทีย่ วทะเลแบบลิซื้า่ รวมไปถึงการแสดงออกโดยสร้างตัวตนของตนเองเลียนแบบไอดอล
โดยการน�าไอดอลทีช่ นื่ ชอบมาเป็นแบบอย่างเกิดการเรียนรู้ มีภาพในอุดมคติทอี่ ยากเป็น เกิดภาพในใจของตนเอง
และสอดคล้องกับ ปริญชาติ จรุงจิตรประชารมย์ (2553)พบว่า แฟนคลับมีการเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคม
จากภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปนุ่ มาสค์ไรเดอร์ในประเด็น ค่านิยมส่งเสริมเกี่ยวกับการใช้ชีวิต เช่น ความพยายาม
ความอดทน รวมไปถึงการน�าความสามารถของลิซื้า่ ทีเ่ ป็นแบบอย่างจากเด็กผูห้ ญิงจังหวัดบุรรี มั ย์ ประเทศไทย
สู่ไอดอลคนดังในประเทศเกาหลีใต้ มาเป็นแรงบันดาลใจในการด�าเนินชีวิต พร้อมบอกเล่าความสามารถ
ความภูมใิ จในความเป็นคนไทยให้คนนอกรูจ้ กั ท�าให้แฟนคลับทีเ่ ป็นเด็กไทยมองคนไทยทีไ่ ปโด่งดังในเกาหลีใต้
เป็นบุคคลแบบอย่างด้วย และสอดคล้องกับ พีรภา สุวรรณโชติ (2551)พบว่า การเรียนรูค้ ณ
ุ ค่าทางบวกนัน้ มีทมี่ า
จากตัวสารเกีย่ วกับศิลปินทีแ่ ฟนคลับเปิดรับ ได้แก่ เนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งราวส่วนตัวของไอดอล เนือ้ หาเกีย่ วกับ
อาชีพและเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับลักษณะนิสยั ส่วนตัวของไอดอล ซื้ึง่ รวมไปถึงประเด็นเศรษฐ์กิจ คือ การเป็นลูกค้าที่
จงรักภักดีตอ่ สินค้าทีไ่ อดอลตนเองเป็นพรีเซื้นเตอร์หรือมีความเกีย่ วข้อง จึงท�าให้มยี อดจ�าหน่ายสูง ธุรกิจของ
สินค้าเติบโตขึน้ ก็เป็นส่วนหนึง่ ของผลงานแฟนคลับ ท�าให้เจ้าของธุรกิจนิยมเลือกไอดอลเป็นพรีเซื้นเตอร์ รวมไป
ถึงเหตุการณ์ทแี่ ฟนคลับร่วมใจกันบริจาคในโอกาสต่าง ๆ ก็สร้างความประทับให้กบั คนนอกทีม่ องเข้ามาเช่นกัน
2.2 การต่อรองอัตลักษณ์ในเชิงลบต่อสายตาคนนอก
เนื่องจากแฟนคลับของลิซื้่าบางส่วนมองว่าตนเองยังไม่ได้ถูกยอมรับในสังคมใหญ่ ท�าให้บ่อยครั้ง
เกิดการปะทะกันกับคนนอกด้อมที่มาจากต่างด้อมและคนนอกที่ไม่ได้ชื่นชอบไอดอลเกาหลี
แฟนคลับของลิซื้่ามองว่ากลุ่มของตนถูกมองเป็นคนชายขอบที่ยังถูกเลือกปฏิบัติ บ่อยครั้งที่ถูกใช้ถ้อยค�า
หยาบคายดูถกู เหยียดหยามจากคนนอก ซื้ึง่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�าคัญทีย่ งั ศึกษาอยูบ่ างคนจะไม่ถกู ผูป้ กครองยอมรับ
มองว่าเป็นเรือ่ งไร้สาระ เป็นความชอบทีบ่ า้ คลัง่ และสิน้ เปลือง จนบางครัง้ ไม่กล้าเปิดเผยว่าตนเองชืน่ ชอบใคร
สอดคล้องกับ กฤตยา ธันยาธเนศ (2561) อธิบายไว้วา่ วัฒนธรรมย่อยต่าง ๆ ในสังคมนัน้ จะมีอา� นาจไม่เท่ากัน
ในแง่ของโครงสร้างอ�านาจวัฒนธรรมย่อยจะถูกครอบง�าจากวัฒนธรรมหลัก มีการต่อสูก้ บั ระบบความหมาย
ที่ครอบง�า ท�าให้เกิดการปะทะและอธิบายความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มแฟนคลับผ่านแฮชแท็กกระแสลบ
โดย Brake (1990) อธิบายแนวคิดเกีย่ วกับกลุม่ วัฒนธรรมย่อยไว้วา่ เป็นรูปแบบหนึง่ ของการแสดงออกของ
กลุม่ คนในโครงสร้างทางสังคมที่ด้อยกว่าเพื่อเป็นการตอบโต้กลุม่ โครงสร้างหลักของสังคม ซื้ึง่ ความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมหลักกับวัฒนธรรมย่อยมีหลายรูปแบบ บางรูปแบบเป็นการอยูร่ ว่ มกันหรือบางรูปแบบพยายาม
ต่อรองเพือ่ ให้ได้พนื้ ทีใ่ นการแสดงออก ท�าให้เกิดการรวมของกลุม่ คนทีช่ นื่ ชอบเรือ่ งเดียวกัน เป้าหมายเดียวกันขนาดใหญ่
เพือ่ ให้เกิดอ�านาจมากพอในการต่อรอง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สโรบล วิบลู ยเสข (2547)ศึกษาพบว่า กลุม่ แฟนที่
ไม่ได้มกี ารรวมตัวเป็นกลุม่ ก้อน จะไม่มพี ลังอ�านาจมากพอทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงอะไรได้มากนัก ฉะนัน้ ปฏิกริ ยิ าของกลุม่
แฟนจึงเป็นเพียงการแสดงออกซื้ึง่ การต่อต้านในระดับส่วนตัว ซื้ึง่ ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายความสอดคล้องได้ 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 หากเกิดข่าวกระแสลบ แฟนคลับลิซื้า่ สามารถรวมตัวเพือ่ ปกป้องไอดอลของตนเองซื้ึง่ อาจจะมี
การเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ได้ เช่น หากมีการกล่าวหาลิซื้า่ เกิดขึน้ แฟนคลับเป็นกลุม่ ขนาดใหญ่จะสามารถดัน
แฮชแท็กปกป้องช่วยกันให้เกิดกระแสหรือเป็นข่าวให้ลซื้ิ า่ พ้นค�าครหาได้ ซื้ึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสโรบล
กรณีที่ 2 หากเป็นการรวมตัวเพือ่ ให้ครอบครัวหรือคนรอบข้างทีไ่ ม่สนับสนุนความชอบไอดอลเกาหลี เพือ่
เปลีย่ นความคิดใหม่อาจจะท�าได้ยาก เพราะการถูกปลูกฝังความคิดเกีย่ วกับค�าว่าติง่ เกาหลีไม่ดมี าตัง้ แต่ในอดีต
ท�าให้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัชชา สิงพลอนันตชัย (2561) พบว่า ถ้อยค�าแห่งความเกลียดชังเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์และแนวคิดของสังคมไทยทีฝ่ งั อยู่ จึงกลายเป็นเพียงการแสดงออกซื้ึง่ การต่อต้านใน
ระดับส่วนตัว เพราะไม่ได้รวมตัวกันจริงจัง ดังนัน้ จะสอดคล้องกับงานวิจยั ของสโรบลเช่นกัน แม้แฟนคลับยุค
ปัจจุบันในฐ์านะคนในก็ก�าลังพยายาม รือ้ ถอน ต่อรอง เพือ่ ให้ตนเองมีพนื้ ทีส่ นับสนุนไอดอลทีต่ นเองชื่นชอบ
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อย่างเปิดเผย และลดการเกิดอคติในสังคมเพือ่ ไม่ให้กลุม่ ของตนเองเป็นกลุม่ คนชายขอบ โดยแฟนคลับมองกลุม่ ตนเอง
ว่า การจะรื้อถอนอคติที่ถูกปลูกฝังค�าว่าติ่งหรือแฟนคลับเกาหลีว่าเป็นเรือ่ งไร้สาระดังที่มีการนิยามในอดีต
เป็นเรื่องยาก แต่ขอเพียงให้มองว่าแฟนคลับเกาหลีก็เหมือนแฟนคลับทั่วไป คือการให้เกียรติและเคารพ
ความชอบสิทธิสว่ นบุคคล เนือ่ งจากแฟนคลับมีการกล่าวถึงการเคารพสิทธิสว่ นบุคคลมากขึน้ เพราะนอกจาก
เรือ่ งประเด็นเศรษฐ์กิจ และประเด็นธุรกิจแล้ว แฟนคลับลิซื้า่ ตระหนักถึงประเด็นสังคมทีส่ ดุ เพราะมองว่าการ
ชืน่ ชอบไอดอลเกาหลีเป็นความชอบส่วนบุคคล ไม่ตอ้ งการให้ดถู กู หรือก้าวก่ายความชอบของคนอืน่ และการ
ให้เกียรติไอดอลถือเป็นเรือ่ งทีค่ วรท�า หรือแม้ในเรือ่ งสิทธิสว่ นบุคคลทีม่ กี ารปะทะกับกับคนนอกเรือ่ งการเมือง
มีการเรียกร้องให้ลซื้ิ า่ ออกมาเป็นกระบอกเสียงเรือ่ งประชาธิปไตยในประเทศไทยจนเกิดแฮชแท็กแบนลิซื้า่ ท�า
ให้เกิดปรากฏการณ์แฟนคลับบางส่วนรูส้ กึ ผิดหวังในตัวไอดอลของตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีแฟนคลับกลุม่
หนึง่ ทีอ่ อกมาต่อต้านและปกป้องลิซื้า่ ว่าเป็นสิทธิสว่ นบุคคล ไม่ควรไปกดดันไอดอลเพือ่ แสดงออกทางการเมือง
รวมไปถึงแฟนคลับมีการสวมบทบาทตนเองว่าคือส่วนหนึง่ ของลิซื้า่ เพราะการทีล่ ซื้ิ า่ ถูกบังคับให้ออกมา
เรียนร้องทางการเมือง ท�าให้แฟนคลับรูส้ กึ กดดันและเครียดไปด้วย แฟนคลับทีป่ กป้องจึงต้องหากลไกป้องกันตัวจาก
ข่าวกระแสลบ เพือ่ ไม่ให้ลซื้ิ า่ ถูกต่อว่าและเพือ่ ตนเองไม่รสู้ กึ เจ็บปวดไปด้วย ท�าให้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ โปรดปราน
ศิรพิ ร, พัชราภรณ์ เกษะประกรและชุตมิ า เกศดายุรตั น์ (2557) ทีก่ ล่าวว่า กลุม่ วัยรุน่ จะศรัทธาและเลียนแบบ
พฤติกรรมของศิลปินต่อไปถึงแม้สงั คมจะมองในเชิงลบก็ตาม ท�าให้ความรักของแฟนคลับทีม่ ตี อ่ ลิซื้า่ ในสายตา
คนนอกถูกเปลี่ยนความหมายโดยมองว่าเป็นการคลั่งไคล้เกินพอดี สอดคล้องกับ งานวิจัยของ
ขวัญฤทัย จ่างจ�ารัส (2544)ที่กล่าวถึงการไม่ถูกยอมรับท�าให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ใหม่เพื่อมาทดแทน
อัตลักษณ์เดิม เพราะพยายามใช้กลวิธีทางสังคมบางอย่างเพื่อตอบโต้ต่อกระบวนการลดทอนความเป็น
มนุษย์ ซื้ึ่งกลไกที่ใช้ในการตอบโต้ต่อกระบวนการดังกล่าวปรากฎออกมาในลักษณะของการน�าเสนอตัว
ตนของพวกเขาออกสู่สาธารณะในลักษณะของแฟนคลับที่มีฐ์านะที่ดี ต้องเป็นแฟนคลับเด็กที่เรียนเก่ง
เป็นแฟนคลับที่ต้องมีแรงบันดาลใจจากความพยายามของไอดอลที่ตนเองชอบ ท�าให้กลายเป็น
วิธีการที่น�ามาใช้เพื่อตอบโต้อ�านาจในสังคมใหญ่ เพื่อให้ตนเองมีศักดิ์ศรีบนโลกออนไลน์และในชีวิตจริง
ส่วนิท่� 2 ความแตกัต่างระหว่างกัารส่�อสารของแฟนิคลับัรุ่นิเกั่าเและแฟนิคลับัรุ่นิใหม่ในิกัาร
ต่อรองอัตลักัษณ์
วิธีการต่อรองอัตลักษณ์ของแฟนคลับของลิซื้่าที่เพิ่งเข้ามาติดตามและติดตามตั้งแต่เริ่มต้นนั้นไม่ได้
ปฏิบัติและต่อรองอัตลักษณ์แตกต่างกันมากนัก เพราะแฟนคลับที่เข้ามาชื่นชอบและติดตามลิซื้่าล้วนมี
ประสบการณ์จากไอดอลวงอื่นมาบ้างแล้ว โดยแต่การต่อรองและปะทะกันแต่ละครั้งจะมีการโต้ตอบ
คล้ายคลึงกัน เนื่องจากแฟนคลับที่เพิ่งเริ่มติดตามเรียนรู้วิธีรับมือจากแฟนด้อมเดิมที่เคยติดตามมาก่อน
แล้ว ตามทฤษฎี H.M.L คือการต่อรองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับสนับสนุนในการตั้งค่าของ
การเจรจาต่อรองเพื่อลดทอนการสูญเสียของตนให้มากที่สุด สอดคล้องกับ สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
(2551) กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการต่อรองอัตลักษณ์ในแต่ละครั้ง แฟนคลับรุ่นใหม่และรุ่นเก่าล้วนต้องการ
เป้าหมายเดียวกันคือเป้าหมาย H(High) คือเป้าหมายระดับสูง เนือ่ งจากต้องการให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องกับฝ่ายตรงข้าม
(คนนอก) เพื่อลดความเข้าใจผิดหากประเด็นที่ถูกกล่าวถึงไม่ใช่เรื่องจริง จ�าเป็นจะต้องแสดงความเห็น
หรือแสดงข้อมูลในเชิงข้อเท็จจริงเพือ่ ให้อกี ฝ่ายพิจารณา เป็นส่วนทีต่ า่ งฝ่ายต่างหาข้อมูลมาต่อรองกัน ใครมี
ความช�านาญในการเจรจาและมีข้อมูลสนับสนุนมากกว่า ก็จะมีอ�านาจต่อรองต่อรองก็จะเกิดการหาข้อยุติ
ได้ แต่หากคนนอกไม่รับข้อมูลที่ส่งไป เนื่องจากมีอคติในใจอยู่ก่อนแล้ว การเรียกร้องของฝ่ายหนึ่งเกิน
ข้อจ�ากัดทีจ่ ะรับได้จดุ ร่วมในการเจรจาจะไม่เกิดขึน้ เนือ่ งจากฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมรับข้อมูล และมีอคติในใจอยูแ่ ล้ว
ท�าให้เกินขอบเขตทีจ่ ะต้องเจรจากัน ไม่คมุ้ ต่อการให้ขอ้ มูลต่อไป การต่อรองดังกล่าวจึงไม่ประสบความส�าเร็จ
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ข้อเสื่นอแนะการวิิจ๊ัย
ข้้อเสนี้อแนี้ะในี้การป็ระยุกต์ใชิ้
1. จัากผ่ลการวิิจัยั พบวิ่า ผู่ป็้ ระกอบการท้จั� าำ ห้นี้่ายผ่ลิตภัณฑ์์ห้ร่อสินี้ค้าท้มี� ก้ ลุมี่ ลูกค้าเป็็นี้แฟนี้คลับเกาห้ล้
สามีารถุนี้ำาข้้อมีูลเก้ย� วิกับการส่อ� สารอัตลักษณ์ข้องแฟนี้คลับไป็ใชิ้ป็ระยุกต์ เพ่อ� ให้้เกิด้การเข้้าใจัร่วิมีกับระห้วิ่าง
องค์กรและลูกค้ามีากข้ึนี้� ได้้ เชิ่นี้ เมี่อ� เข้้าใจัควิามีต้องการแฟนี้คลับก็จัะทำาให้้เกิด้ควิามีจังรักภักด้้ตอ่ สินี้ค้าองค์กรได้้
2. จัากผ่ลการวิิจััยครั�งนี้้� ผู่้ป็กครองห้ร่อคนี้นี้อกท้�สนี้ใจัเร่�องการส่�อสารอัตลักษณ์ข้องแฟนี้คลับ จัะ
สามีารถุทำาควิามีเข้้าใจัเด้็กและวิัยรุนี้่ ในี้ป็ัจัจัุบนี้ั ท้เ� ป็็นี้แฟนี้คลับข้องไอด้อลเกาห้ล้มีากข้ึนี้� ด้ังนี้ันี้� เมี่อ� สร้างควิามี
เข้้าใจัควิามีชิอบส่วินี้บุคคลแล้วิก็จัะสามีารถุลด้การป็ะทะกับแฟนี้คลับในี้ชิ้วิติ จัริงและบนี้พ่นี้� ท้ส� อ�่ สังคมีออนี้ไลนี้์ได้้
3.จัากผ่ลการวิิ จั ั ย พบวิ่ า สามีารถุนี้ำ า ผ่ลการวิิ จั ั ย ไป็ต่ อ ยอด้แนี้วิคิ ด้ และทฤษฎี้
เก้�ยวิกับแฟนี้คลับได้้ ด้ังนี้ั�นี้เพ่�อให้้เกิด้การพัฒนี้าในี้วิงการเพลงแนี้วิอ่�นี้ต่อการจััด้การระบบข้อง
แฟนี้คลับ สามีารถุนี้ำาไป็เป็็นี้ป็ระโยชินี้์ในี้การแก้ไข้ ป็รับป็รุง ห้ร่อพัฒนี้าด้้านี้ต่าง ๆ ให้้ด้้ยิ�งข้ึ�นี้
ข้้อเสนี้อแนี้ะในี้การทำาวิิจััยครั�งต่อไป็
1.การวิิ จั ั ย ในี้ครั � ง นี้้ � ผ่ ู ้ วิ ิ จั ั ย ทำ า การวิิ จั ั ย ด้้ วิ ยตนี้เอง อาจัจัะมี้ ค วิามีคลาด้เคล่ � อ นี้ข้อง
ข้้อมีูลและไมี่แมี่นี้ยำาเท่าการมีอนี้ิเตอร์จัากเทคโนี้โลย้ในี้ป็ัจัจัุบันี้ ห้ากมี้การทำาวิิจััยครั�งต่อไป็
สามีารถุนี้ำาเทคโนี้โลย้ต่าง ๆ เชิ่นี้ Zanroo.com เข้้ามีาชิ่วิยในี้การทำางานี้ได้้ เพ่�อจัะได้้เห้็นี้ผ่ลลัพธี์ท้�แตกต่าง
2. การวิิจัยั ในี้ครัง� นี้้ผ่� วิู้ จัิ ยั เล่อกวิิจัยั แฟนี้คลับข้องลิซื้า่ BLACKPINK เพ้ยงคนี้เด้้ยวิ ห้ากต้องการข้้อมีูลท้ก� วิ้างกวิ่านี้้�
ข้้อเสนี้อแนี้ะการทำาวิิจัยั ครัง� ต่อไป็สามีารถุเล่อกผู่ใ้ ห้้ข้อ้ มีูลสำาคัญสำาคัญจัากแฟนี้คลับข้องสมีาชิิกวิง BLACKPINK ทั�ง 4 คนี้ เจันี้นี้้� โรเซื้่ จั้ซืู้ ลิซื้่า ห้ร่อทำาการศึึกษากับสมีาชิิกแต่ละคนี้เพ่�อให้้ได้้ข้้อมีูลท้�ห้ลากห้ลาย เชิ่นี้
แฟนี้คลับข้องโรเซื้่ แตกต่างจัากแฟนี้คลับเจันี้นี้้�อย่างไร เนี้่�องจัากสมีาชิิกแต่ละคนี้เป็็นี้พร้เซื้นี้เตอร์สินี้ค้าท้�
แตกต่างกันี้ ข้้อมีูลส่วินี้นี้้อ� าจัจัะเป็็นี้ป็ระโยชินี้์ตอ่ การทำาการตลาด้ ห้ากทำาควิามีเข้้าใจัแฟนี้คลับข้องสมีาชิิกแต่ละคนี้
3 . ก า ร วิ ิ จั ั ย ค ร ั � ง ต ่ อ ไ ป็ ส า มี า ร ถุ เ ล ่ อ ก ท ำ า ก า ร วิ ิ จั ั ย จั า ก แ ฟ นี้ ค ล ั บ ข้ อ ง ไ อ ด้ อ ล
ในี้ป็ระเทศึไทยได้้ เนี้่�องจัากป็ัจัจัุบันี้ตลาด้เพลงป็็อป็จัากไอด้อลข้องป็ระเทศึไทยกำาลังเป็็นี้ท้�
นี้ิยมี เพ่�อศึึกษาแฟนี้คลับเกาห้ล้และไอด้อลไทยมี้การส่�อสารต่อรองอัตลักษณ์บนี้พ่�นี้ท้�ออนี้ไลนี้์
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