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บทคัด้ย่อ
การวิิจัยั “การส่อ� สารและบทบาทข้องผู่นี้้ าำ ควิามีคิด้เห้็นี้ท้มี� ต้ อ่ แฟนี้คลับชิาวิไทย กรณ้ศึกึ ษา: วิง BTS” มี้วิตั ถุุป็ระสงค์
เพ่อ� ศึึกษาการส่อ� สาร และบทบาทข้องผู่นี้้ าำ ควิามีคิด้เห้็นี้แฟนี้คลับชิาวิไทยวิง BTS เป็็นี้การวิิจัยั เชิิงคุณภาพ เก็บข้้อมีูลจัาก
การสัมีภาษณ์เชิิงลึกผู่นี้้ าำ ควิามีคิด้เห้็นี้ และสนี้ทนี้ากลุมี่ แฟนี้คลับวิง BTS สุมี่ ตัวิอย่างแบบเฉพาะเจัาะจัง ผ่ลการวิิจัยั พบวิ่า
1. ลักษณะการส่อ� สารข้องผู่นี้้ าำ ควิามีคิด้เห้็นี้แฟนี้คลับชิาวิไทยวิง BTS โด้ยผู่นี้้ าำ ควิามีคิด้เห้็นี้เป็็นี้ผู่ส้ ง่ สาร
เป็็นี้ศึูนี้ย์กลางข้องการรวิมีตัวิ มี้การสนี้ทนี้าโต้ตอบ แป็ลข้่าวิ แลกเป็ล้ย� นี้ข้้อมีูล ทำากิจักรรมีเพ่อ� สังคมี เป็็นี้การ
ป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ชิอ�่ เส้ยงให้้กบั BTS และแฟนี้คลับ มี้ป็ระเด้็นี้การส่อ� สารในี้การให้้ข้อ้ มีูลข้่าวิสาร ข้่าวิคราวิควิามีเป็็นี้ไป็
ข้องวิง BTS อาจัมี้การป็รับแต่งเนี้่อ� ห้าให้้ออกมีาเป็็นี้ข้้อมีูลเฉพาะตนี้ ด้้านี้ชิ่องทางการส่อ� สาร ใชิ้สอ�่ ให้มี่รบั สาร
และส่อ� สารกับแฟนี้คลับ เชิ่นี้ ทวิิตเตอร์ อินี้สตาแกรมี เฟซื้บุก๊ เวิ็บไซื้ต์ มี้การใชิ้สอ�่ บุคคล ค่อผู่นี้้ าำ ควิามีคิด้เห้็นี้คนี้อ่นี้�
การใชิ้ส่�อกิจักรรมีท้�เป็็นี้ทางการ ค่องานี้ท้�จััด้ข้ึ�นี้โด้ยต้นี้สังกัด้ห้ร่อนี้ายทุนี้ และกิจักรรมีท้�ไมี่เป็็นี้ทางการ
ท้จั� ด้ั ข้ึนี้� โด้ยผู่นี้้ าำ ควิามีคิด้เห้็นี้ห้ร่อแฟนี้คลับกันี้เอง ด้้านี้ผู่ร้ บั สารค่อ แฟนี้คลับชิาวิไทย เป็ิด้รับส่อ� ท้เ� ก้ย� วิข้้องกับ BTS
ตามีเพ่อ� นี้ คนี้ใกล้ตวิั ห้ร่อตามีกลุมี่ คนี้ในี้ส่อ� ออนี้ไลนี้์ ส่อ� ท้ใ� ชิ้ตด้ิ ตามีข้่าวิสาร ทัง� ส่อ� บุคคล ค่อผู่นี้้ าำ ควิามีคิด้เห้็นี้
และแฟนี้คลับ BTS คนี้อ่�นี้ การใชิ้ส่�อให้มี่ และการติด้ตามีข้่าวิสารจัากต้นี้สังกัด้ มี้การกระจัายข้่าวิสารนี้ั�นี้
ไป็ในี้วิงกวิ้าง มี้การแสด้งควิามีคิด้เห้็นี้ส่วินี้ตัวิลงไป็ และมี้การกรองข้่าวิก่อนี้จัะกระจัายข้่าวิห้ร่อแสด้งควิามีคิด้เห้็นี้ข้่าวินี้ันี้�
2. บทบาทข้องผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้แฟนี้คลับชิาวิไทยวิง BTS โด้ยมี้บทบาทในี้การกระจัายข้้อมีูลข้่าวิสาร
การป็กป็้องและธีำารงชิ่อ� เส้ยงข้องวิง BTS การให้้ข้อ้ มีูลและคำาแนี้ะนี้ำาแฟนี้คลับ และการสานี้สัมีพันี้ธี์แฟนี้คลับวิง BTS
คำาสื่ำาคัญ: การส่�อสาร, บทบาทข้องผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้, แฟนี้คลับชิาวิไทย, วิง BTS
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Abstract
The research “Communication and Role of Opinion Leaders towards Thai Fans. Case Study: BTS”
aimed to study the communication and role of opinion leaders in Thai fans of BTS. This study was qualitative
research. The data was collected from in-depth interviews with opinion leaders and discussions among BTS
fans. The samples were selected based on a purposive sampling. The major findings revealed as follows:
1. The communication style of the Thai fans leaders’ opinions of BTS. The opinion leaders were
messengers and centers of integration. There were conversations, interactions, news translation,
information exchange, social activities to promote the reputation of BTS and fans. There was a communication issue in providing information and news about BTS’s future, which may be customized
for personal information. The communication channels used new media to receive messages and
communicate with fans such as Twitter, Instagram, Facebook, and website. There are the use of
personal media as other opinion leaders, official media events are events organized by agencies or
capitalists, and informal events organized by opinion leaders or fans themselves. Recipients were
Thai fans who are exposed to BTS-related media by their friends, close friends, or groups of people
in online media. The media used to keep up with personal media news are opinion leaders and other
BTS fans, using new media, and following the news from the agency. The news was spread widely,
personal opinions were posted, and the news was filtered before the news was spread or commented on.
2. The role of Thai fan club opinion leader BTS played a role in spreading information, protecting and maintaining BTS’s reputation, providing fan club information and advice, and fostering
relationships with BTS fans.
Keywords: Communication, The role of opinion leaders, Thai fans, BTS
บัทนิำา
ธุรกิจเพลงเกาหลีหรือเคป็อบ (K - pop) ถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมากในช่วงศตวรรษ
ที่ 21 เป็นต้นมา เมื่อกลุ่มศิลปินทั้งเกิร์ลกรุ�ป (Girl group) และบอยแบนด์ (Boy band) หรือ “ไอดอล”
(Idol) สามารถประสบความส�าเร็จในตลาดเพลงของประเทศญี่ปุ่น จีน ไทย และยังสามารถขึ้นเป็น
อันดับต้น ๆ ของวงการเพลงในเอเชีย ไอดอลเกาหลียังพากระแสวัฒนธรรมเคป็อบไปสร้างความนิยม
ทั่วโลก ทั้งในอเมริกาหรือยุโรป โดยเกิดปรากฏการณ์ชาร์ตเพลงเกาหลีขึ้นใน Billboard Chart หรือ
การเล่นคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินเกาหลีในประเทศแถบอเมริกาและยุโรปที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
รวมถึงสือ่ มวลชนท้องถิน่ ในยุโรปทีห่ นั มาให้ความสนใจกับกระแสวัฒนธรรมเคป็อบมากขึน้ (Seo Min - Soo, 2012)
แต่ถึงอย่างนั้นวัฒนธรรมเคป็อป ก็ยังไม่สามารถบุกตลาดบันเทิงในตลาดเพลงตะวันตกได้มากนัก
จนกระทั่งปี 2017 ที่ผ่านมา ศิลปินบอยแบนด์เกาหลีใต้วงบังทันโซื้นยอนดัน (BangtanSonyoendan)
หรือ BTS (บีทีเอส) ได้สร้างเส้นทางจากความพยายามและหยาดเหงื่อเป็นใบเบิกทางพิชิตตลาดเพลง
ของอเมริกา เป็นศิลปินวงแรกทีไ่ ด้รับเกียรติเสนอชือ่ ชิงรางวัล “Top Social Media Artist” ในงาน Billboard
Music Awards 2017 และเป็นไอดอลทีถ่ กู ขนานนามว่าเป็นผูน้ า� แห่งวัฒนธรรม ทีส่ ร้างความส�าเร็จในฝัง� ตะวันตก
ข้ า มเส้ น แบ่ ง แห่ ง ภาษาเพื่ อ มอบบทเพลงแห่ ง ยุ ค สมั ย ใหม่ ใ ห้ แ ก่ ว งการเพลงทั่ ว โลกอี ก ด้ ว ย
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BTS ได้้สร้างผ่ลงานี้ท้�มี้เอกลักษณ์และสามีารถุสะท้อนี้สังคมีได้้ไมี่ต่างจัากศึิลป็ะห้ร่อ
วิรรณกรรมี โด้ยห้ยิบยกป็ระเด้็นี้ทางสังคมีห้ร่อการเมี่องมีานี้ำาเสนี้อผ่่านี้บทเพลง เชิ่นี้ เร่�องชินี้ชิั�นี้ทางสังคมี
การทำาร้ายกลั�นี้แกล้ง (Bullying) และป็ระเด้็นี้ต้องห้้ามี รวิมีถุึงการใชิ้โซื้เชิ้ยลมี้เด้้ยในี้การ
ป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ข้่าวิสารต่าง ๆ ข้อง BTS ก็มี้ส่วินี้ชิ่วิยทำาให้้ผ่ลงานี้เพลงท้�เต็มีไป็ด้้วิยภาพสะท้อนี้สังคมี
เห้ล่านี้้�สามีารถุไป็เฉิด้ฉายในี้ตลาด้โลกได้้ เนี้่�องจัากเทคโนี้โลย้ในี้ป็ัจัจัุบันี้นี้ั�นี้ ทำาให้้โลกแคบลง เกิด้เป็็นี้
สภาวิะโลกท้ไ� ร้พรมีแด้นี้ในี้การติด้ต่อส่อ� สาร ทำาให้้ BTS สามีารถุทำาลายกำาแพงภาษาและนี้ำาผ่ลงานี้เพลงมีาเผ่ยแพร่
จันี้สามีารถุข้ยายฐานี้แฟนี้คลับไป็ทัวิ� โลก และได้้สร้างป็ระวิัตศึิ าสตร์ห้นี้้าให้มี่ให้้กบั วิงการเพลงโลก (The standard, 2561)
การเป็็นี้ศึิลป็ินี้ท้�ได้้รับการยอมีรับจัากทั�วิโลก ไมี่ใชิ่ใครก็สามีารถุเป็็นี้ได้้ ควิามีโด้่งด้ังและ
การป็ระสบควิามีสำาเร็จั BTS เป็็นี้อ้กห้นี้ึ�งห้ลักฐานี้ถุึงควิามีพยายามีและควิามีทุ่มีเทข้องแฟนี้คลับ
อย่างเห้็นี้ได้้ชิัด้ วิงใด้ท้�มี้แฟนี้คลับห้ร่อผู่้ติด้ตามี สนี้ับสนีุ้นี้มีาก ก็จัะได้้รับการสนี้ับสนีุ้นี้ในี้ด้้านี้ต่าง ๆ เชิ่นี้
การซื้่�ออัลบั�มี การชิ่วิยโห้วิต ชิ่วิยเทรนี้ในี้งานี้แข้่งข้ันี้ต่าง ๆ จัะเห้็นี้ได้้วิ่า “แฟนี้คลับ” (Fan Club) เป็็นี้
องค์ป็ระกอบห้นี้ึ�งท้�ทำาให้้ศึิลป็ินี้ป็ระสบควิามีสำาเร็จั โด้ยกลุ่มีแฟนี้คลับ เป็็นี้กลุ่มีบุคคลท้�ชิ่�นี้ชิอบศึิลป็ินี้
มี้การรวิมีตัวิกันี้ข้ึ�นี้เป็็นี้กลุ่มี เพ่�อสนี้ับสนีุ้นี้ศึิลป็ินี้ท้�ตนี้เองชิ่�นี้ชิอบ มี้การส่�อสารแลกเป็ล้�ยนี้ข้่าวิสาร
และทำากิจักรรมีต่าง ๆ ร่วิมีกันี้ โด้ยส่วินี้มีากจัะเกิด้การรวิมีกลุ่มีโด้ยผ่่านี้โลกออนี้ไลนี้์ เกิด้ป็ฏิสัมีพันี้ธี์
แลกเป็ล้�ยนี้ข้่าวิสารซื้ึ�งกันี้และกันี้ในี้กลุ่มีจันี้เกิด้เป็็นี้วิัฒนี้ธีรรมีย่อย (Subculture) (ชินี้กานี้ต์ รักชิาติ, 2558)
ในี้กลุ่มีแฟนี้คลับ มีักจัะมี้ผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้ (Opinion Leader) ค่อ บุคคลในี้สังคมี ซื้ึ�งติด้ต่อกับบุคคล
อ่�นี้ ๆ ในี้ลักษณะการส่�อสาร ห้ร่อควิามีสัมีพันี้ธี์แบบใกล้ชิิด้ มี้อิทธีิพลแบบไมี่เป็็นี้ทางการเก้�ยวิกับ
ควิามีคิด้เห้็นี้ ห้ร่อการตัด้สินี้ใจัในี้เร่�องต่าง ๆ ซื้ึ�งผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้ เป็็นี้บุคคลท้�คลุกคล้ และคอยติด้ตามี
ควิามีเคล่�อนี้ไห้วิข้องสิ�งท้�ตัวิเองสนี้ใจั ทำาควิามีเข้้าใจัในี้เร่�องนี้ั�นี้ ๆ อย่างกระจั่างแจั้ง โด้ยส่งผ่ลออกมีา
ในี้รูป็แบบข้องพฤติกรรมี ห้ร่อการกระทำาอย่างใด้อย่างห้นี้ึง� อย่างโด้ด้เด้่นี้ และชิัด้เจันี้ ลักษณะข้องผู่นี้้ าำ ควิามีคิด้เห้็นี้นี้ันี้�
มี้ลักษณะท้�ไมี่แตกต่างจัากผู่้ท้�คอยติด้ตามีมีากนี้ัก เพราะผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้และผู่้ติด้ตามีมีักจัะ
มี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กันี้ค่อนี้ข้้างใกล้ชิิด้ ด้ังนี้ั�นี้ ทั�งสองฝ้�ายจัึงค่อนี้ข้้างท้�จัะมี้ควิามีคล้ายคลึงกันี้พอสมีควิร
(พัชินี้้ เชิยจัรรยา, เมีตตา กฤตวิิทย์ และถุิรนี้ันี้ท์ อนี้วิัชิศึิริวิงศึ์, 2534) นี้อกจัากนี้้� ผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้
(Opinion Leader) ข้องแฟนี้คลับ เป็็นี้บุคคลท้�สามีารถุผ่ลิตตัวิบทให้มี่ท้�ต่อยอด้มีาจัากตัวิบทเด้ิมี
มี้ควิามีนี้่าเชิ่�อถุ่อในี้การพูด้ห้ร่อการส่�อสาร มี้ผ่ลต่อการตัด้สินี้ใจัในี้เร่�องต่าง ๆ ท้�เก้�ยวิข้้องกับแฟนี้คลับไมี่
แพ้สอ�่ มีวิลชินี้ เป็็นี้บุคคลท้ชิ� กั จัูงควิามีคิด้ และควิามีชิอบข้องตัวิศึิลป็ินี้ออกมีาในี้แบบข้องเข้าเอง (J. Fiske, 1992)
รูป็แบบการรวิมีตัวิข้อง “แฟนี้คลับ” จัากเด้ิมีท้�มี้รูป็แบบการรวิมีตัวิโด้ยการติด้ตามีศึิลป็ินี้
ไป็ทุกท้� ป็ัจัจัุบันี้ได้้มี้การนี้ำาเทคโนี้โลย้การส่�อสารสมีัยให้มี่เข้้ามีาเป็็นี้ส่�อกลางในี้การติด้ตามี
ศึิ ล ป็ิ นี้ นี้ั � นี้ ก็ ค ่ อ อิ นี้ เทอร์ เ นี้็ ต ท้ � ส ามีารถุใชิ้ เ ป็็ นี้ ชิ่ อ งทางในี้การค้ นี้ ห้าข้้ อ มีู ล ข้่ า วิสารต่ า ง ๆ
เก้�ยวิกับศึิลป็ินี้ท้�ชิ่�นี้ชิอบได้้อย่างไมี่จัำากัด้สถุานี้ท้� ไมี่จัำากัด้เวิลา ง่ายต่อการส่บค้นี้ และต่อการเข้้าถุึง
อ้กทั�งยังเป็็นี้การติด้ต่อส่�อสารท้�ยังมี้โอกาสท้�ศึิลป็ินี้ท้�ชิ่�นี้ชิอบสามีารถุตอบกลับได้้เชิ่นี้กันี้ (พันี้
ฉัตรไชิยยันี้ต์, 2563) กลุ่มีแฟนี้คลับ นี้อกจัากมี้การติด้ตามีข้่าวิสารข้องศึิลป็ินี้จัากค่ายต้นี้สังกัด้
การนี้ำาเสนี้อข้่าวิข้องส่อ� มีวิลชินี้แล้วิ การติด้ตามีข้่าวิสารข้องศึิลป็ินี้จัากผู่นี้้ าำ ควิามีคิด้เห้็นี้ (Opinion Leader)
ย่อมีมี้ควิามีรูส้ กึ ใกล้ชิด้ิ เข้้าถุึงง่าย เพราะถุ่อวิ่าเป็็นี้คนี้ในี้สังคมีเด้้ยวิกันี้ ห้ัวิอกเด้้ยวิกันี้ เลยทำาให้้มีก้ ารคล้อย
ตามีและเข้้าอกเข้้าใจักันี้มีากข้ึนี้� (จัารุภคั อธีิวิฒ
ั นี้์ ภิญโญ มีนี้ธีิรา ธีาด้าอำานี้วิยชิัย และป็ีเตอร์ รุง่ เร่องกานี้ต์, 2562)
จัะเห้็นี้ได้้วิ่าศึิลป็ินี้เกาห้ล้วิง BTS เป็็นี้ห้นี้ึ�งในี้กระแสวิัฒนี้ธีรรมีข้องป็ระเทศึเกาห้ล้ใต้ เข้้ามีา
มี้บทบาทและเป็็นี้ท้�นี้่าจัับตามีองข้องวิงการเพลงและวิงการธีุรกิจัทั�วิโลก จัากการเป็ิด้กวิ้างข้องเทคโนี้โ
ลย้การส่�อสาร ทั�งทางส่�อกระแสห้ลักและส่�ออินี้เทอร์เนี้็ต ทำาให้้ BTS เป็็นี้ท้�รู้จัักและมี้แฟนี้คลับติด้ตามี
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อยู่ทั�วิทุกมีุมีโลก ไมี่เพ้ยงเท่านี้ั�นี้ ผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้ซื้ึ�งนี้ับวิ่าเป็็นี้คนี้พวิกเด้้ยวิกันี้กับแฟนี้คลับ ก็มี้ผ่ลต่อ
ควิามีชิอบ การตัด้สินี้ใจั ตลอด้จันี้พฤติกรรมีข้องแฟนี้คลับวิง BTS เชิ่นี้กันี้ ทำาให้้ผู่้วิิจััยเกิด้ควิามีสนี้ใจัท้�
จัะศึึกษาการส่อ� สารและบทบาทข้องผู่นี้้ าำ ควิามีคิด้เห้็นี้ท้มี� ต้ อ่ แฟนี้คลับชิาวิไทยผ่่านี้ส่อ� ให้มี่ กรณ้ศึกึ ษา: วิง BTS
วิัตถุปีระสื่งค์การวิิจ๊ัย
1. เพ่�อศึึกษาการส่�อสารข้องผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้แฟนี้คลับชิาวิไทย
2. เพ่�อศึึกษาบทบาทข้องผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้แฟนี้คลับชิาวิไทย
แนวิคิด้ ทฤษฎีี แล่ะงานวิิจ๊ัยที�เกี�ยวิข้อง
งานี้วิิจััยเร่�อง “การส่�อสารและบทบาทข้องผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้ท้�มี้ต่อแฟนี้คลับชิาวิไทย กรณ้ศึึกษา: วิง
BTS” นี้้� ผู่้วิิจััยได้้อาศึัยแนี้วิคิด้ทฤษฎี้ และงานี้วิิจััยท้�เก้�ยวิข้้องเพ่�อจัะนี้ำามีาใชิ้ในี้การวิิเคราะห้์ป็ัญห้านี้ำาวิิจััย
ตลอด้จันี้นี้ำามีาเป็็นี้กรอบแนี้วิคิด้สำาห้รับนี้ำาเสนี้อและวิิเคราะห้์ข้้อมีูล ด้ังนี้้�
1. ทฤษฎี้การไห้ลสองทอด้ข้องข้่าวิสาร และเคร่อข้่ายการส่�อสาร
2. แนี้วิคิด้เก้�ยวิกับผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้ (Opinion Leader)
3. แนี้วิคิด้เก้�ยวิกับบล็อก (Blog) และผู่้ทรงอิทธีิพลทางการตลาด้ (Marketing Influencer)
4. แนี้วิคิด้เร่�อง “แฟนี้” (Fan) และ “ควิามีเป็็นี้แฟนี้” (Fandom)
5. แนี้วิคิด้เก้�ยวิกับส่�อให้มี่ (New Media) และโซื้เชิ้ยลมี้เด้้ย (Social Media)
6. งานี้วิิจััยและเอกสารท้�เก้�ยวิข้้อง
ระเบียบวิิธีีวิิจ๊ัย
1. แห้ล่งข้้อมีูล
1.1 แห้ล่งข้้อมีูลเอกสาร (Document study) ทบทวินี้ตำารา เอกสารและบทควิามีวิิชิาการต่าง ๆ
ท้�เก้�ยวิข้้อง เชิ่นี้ เร่�องแฟนี้คลับ ผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้ วิง BTS เป็็นี้ต้นี้
1.2 แห้ล่งข้้อมีูลส่อ� บุคคล ได้้แก่ การสัมีภาษณ์เชิิงลึก (In - Depth Interview) กับผู่นี้้ าำ ควิามีคิด้เห้็นี้ข้องแฟนี้คลับวิง
BTS จัำานี้วินี้ 6 คนี้ และการสนี้ทนี้ากลุ่มี (Focus group) กับแฟนี้คลับชิาวิไทยวิง BTS จัำานี้วินี้ 2 กลุ่มี
กลุ่มีละ 3 คนี้ เนี้่�องจัากในี้ชิ่วิงเก็บข้้อมีูลอยู่ในี้สถุานี้การณ์การแพร่ระบาด้ข้องไวิรัสโคโรนี้่า (Covid 19)
ทำาให้้จัำากัด้การรวิมีกลุ่มี จัึงแบ่งกลุ่มีตามีชิ่วิงอายุ ค่อ 23 - 29 ป็ี และ 30 ป็ีข้ึ�นี้ไป็
1.3 แห้ล่งข้้อมีูลส่�อให้มี่ เชิ่นี้ ทวิิตเตอร์ (Twitter) เฟสบุ๊ค (Facebook เพ่�อให้้เห้็นี้ถุึงบทบาท
และการส่อ� สารข้องผู่นี้้ าำ ควิามีคิด้ท้มี� ส้ ง่ ไป็ถุึงแฟนี้คลับชิาวิไทย ซื้ึง� อาจัมี้การเชิ่อ� มีโยงไป็ยังส่อ� ให้มี่ชินี้ิด้อ่นี้� ๆ
โด้ยศึึกษาข้้อมีูลท้�เกิด้ข้ึ�นี้ในี้ชิ่วิงป็ี พ.ศึ. 2561 - 2564 ซื้ึ�งเป็็นี้ชิ่วิงเวิลาท้� BTS มี้การป็ล่อยเพลง ออกอัลบั�มี
ป็ล่อยมีิวิสิควิิด้โ้ อ การทัวิร์คอนี้เสิร์ตทั�วิโลก การออกรายการโทรทัศึนี้์ ออนี้ไลนี้์โชิวิ์ และการควิ้ารางวิัลจัาก
งานี้ป็ระกาศึรางวิัลต่าง ๆ เพ่�อให้้เห้็นี้ถุึงป็ฏิกิริยาและควิามีเคล่�อนี้ไห้วิข้องผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้
1.4 แห้ล่งข้้อมีูลส่�อกิจักรรมี ผู่้วิิจััยใชิ้ในี้การศึึกษาผู่้นี้ำาควิามีคิด้และแฟนี้คลับชิาวิไทยวิง
BTSจัากกิจักรรมีป็ระเภทต่าง ๆ เชิ่นี้ คอนี้เสิร์ตอย่างเป็็นี้ทางการข้อง BTS ห้ร่องานี้พบป็ะสังสรรค์ ทั�งท้�เป็็นี้
ทางการและไมี่เป็็นี้ทางการ เพ่�อให้้ได้้การสังเกตและการเก็บข้้อมีูลได้้ครบถุ้วินี้และมี้ควิามีห้ลากห้ลาย
2. การเก็บรวิบรวิมีข้้อมีูล มี้ 3 วิิธี้ ค่อ การสัมีภาษณ์เชิิงลึก (In - Depth Interview) การสนี้ทนี้ากลุ่มี
(Focus group) และการสังเกตแบบมี้ส่วินี้ร่วิมี (Participant Observation)
3. การวิิเคราะห้์ข้้อมีูลทั�งทางส่�อให้มี่ ส่�อบุคคล และส่�อกิจักรรมี ในี้รูป็แบบการวิิเคราะห้์เชิิงพรรณนี้า
(Analysis Description) ตามีป็ระเด้็นี้ท้�กำาห้นี้ด้ไวิ้ในี้วิัตถุุป็ระสงค์ ส่วินี้การนี้ำาเสนี้อข้้อมีูล ผู่วิ้ ิจััยนี้ำาเสนี้อ
ผ่่านี้มีุมีมีองข้องการเป็็นี้แฟนี้คลับ โด้ยมีองผ่่านี้ป็ระสบการณ์และการต้ควิามีข้องผู่้วิิจััยเป็็นี้ห้ลัก
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ผ่ล่การศึกษา
1. ลักษณะการส่�อสารข้องผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้แฟนี้คลับชิาวิไทย BTS ผ่่านี้ชิ่องทางการ
ส่�อสารไป็ยังผู่้รับข้่าวิสารค่อแฟนี้คลับ BTS โด้ยสามีารถุอธีิบายตามีรายละเอ้ยด้การส่�อสาร
ตามีทฤษฎี้การไห้ลสองทอด้ข้องข้่าวิสาร (The Two - Step Flow of Information) มี้รายละเอ้ยด้ แสด้งด้ังภาพ

ภาพ 1 ลักษณะการส่งข้้อมีูลจัากผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้แฟนี้คลับ ไป็ยังแฟนี้คลับ BTS
ตามีทฤษฎี้การไห้ลสองทอด้ข้องข้่าวิสาร (The Two - Step Flow of Information)
จัากภาพ 1 ลักษณะการส่งข้้อมีูลจัากผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้แฟนี้คลับชิาวิไทย ไป็ยังผู่้รับข้่าวิสารค่อ
แฟนี้คลับ BTS ตามีทฤษฎี้การไห้ลสองทอด้ข้องข้่าวิสาร กล่าวิค่อ ข้่าวิสารต่าง ๆ ท้�ไห้ลผ่่านี้ส่�อมีวิลชินี้
ไป็ยังผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้ ได้้ไห้ลอ้กทอด้เพ่�อส่งต่อข้่าวิสารไป็สู่แฟนี้คลับ BTS เห้็นี้ได้้วิ่า ลักษณะการส่งข้้อมีูล
มี้ผ่ลทำาให้้ข้่าวิสารข้้อมีูลข้อง BTS กระจัายออกไป็ โด้ยลักษณะการส่�อสาร มี้รายละเอ้ยด้ ด้ังนี้้�
1.1 ผู่้ส่งสาร (Sender) ค่อ ผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้แฟนี้คลับชิาวิไทยข้องศึิลป็ินี้ BTS
(1) เห้ตุผ่ลท้�ทำาให้้ผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้ชิ่�นี้ชิอบ BTS ได้้แก่ ด้้านี้ผ่ลงานี้เพลง ท้�ทำาลายกำาแพงภาษา
เพลงท้�ให้้ชิ้วิิตแฟนี้คลับในี้ข้ณะท้�สิ�นี้ห้วิัง ป็ลอบใจัและให้้กำาลังใจั สไตล์เพลงเป็็นี้ข้องตนี้เอง ไมี่จัำาเจั
กล้าออกนี้อกกรอบและห้ยิบยกป็ระเด้็นี้ทางสังคมี เชิ่นี้ ชินี้ชิั�นี้ทางสังคมี การศึึกษา การทำาร้ายกลั�นี้แกล้ง
(Bullying) โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง ค่อเร่�องป็ัญห้าสุข้ภาพจัิตข้องวิัยรุ่นี้ เป็็นี้ท้�มีาข้องการทำาเพลงแนี้วิให้้กำาลัง
ใจัเสมีอมีา ทำาให้้แต่ละเพลงนี้ั�นี้มี้เอกลักษณ์และก็สะท้อนี้สังคมี เป็็นี้เพลงท้�แต่งข้ึ�นี้เพ่�อผู่้ฟังอย่างแท้จัริง
ด้้านี้ตัวิศึิลป็ินี้ BTS ควิามีเป็็นี้ธีรรมีชิาติ ไมี่ป็รุงแต่ง มี้ควิามีเป็็นี้มีนีุ้ษย์ท้�จัับต้องได้้ ไมี่ถุ่อตัวิ เป็็นี้คนี้ท้�นี้่าเ
คารพและนี้ับถุ่อในี้ควิามีพยายามีและควิามีสามีารถุ คอยป็ลอบโยนี้ผ่่านี้การกระทำา คำาพูด้ และบทเพลง
และด้้านี้แฟนี้คลับ ควิามีเป็็นี้นี้ำา� ห้นี้ึง� ใจัเด้้ยวิกันี้ มี้เป็้าห้มีายในี้การเป็็นี้แฟนี้คลับท้ด้� ้ ไมี่ทาำ ให้้ศึลิ ป็ินี้ต้องเส้ยห้าย
(2) จัุด้เริมี� ต้นี้การเป็็นี้ผู่นี้้ าำ ควิามีคิด้เห้็นี้ มีาจัากควิามีสนี้ใจัในี้สาร (Message) ท้ท� างต้นี้สังกัด้อย่างบิก� ฮิต
เอ็นี้เตอร์เทนี้เมีนี้ท์ (Big Hit Entertainment) เป็็นี้ผู่วิ้ างกลยุทธี์ด้า้ นี้การป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ การโป็รโมีทผ่่านี้ส่อ� ให้มี่
(New Media) ได้้แก่ ยูทูบ (Youtube) การติด้ตามีแฟนี้คลับคนี้อ่�นี้ผ่่านี้ทวิิตเตอร์ (Twitter) และชิ่องทางอ่�นี้
ท้�มี้การนี้ำาเสนี้อข้่าวิและข้้อมีูล เชิ่นี้ สำานี้ักข้่าวิ ทำาให้้รู้สึกชิ่�นี้ชิอบ อยากติด้ตามี อยากรู้จััก และพัฒ
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นี้าไป็สู่การเป็็นี้ผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้ โด้ยต้นี้สังกัด้ข้อง BTS เป็ิด้โอกาสให้้สมีาชิิกในี้วิงใชิ้โซื้เชิ้ยลมี้เด้้ย
(Social Media) เชิ่นี้ ทวิิตเตอร์ (Twitter) ยูทูบ (Youtube) ในี้การมี้ป็ฏิสัมีพันี้ธี์กับแฟนี้คลับได้้อย่าง
เต็มีท้� การโพสต์ข้้อควิามีส่วินี้ตัวิ การลงรูป็ภาพท้�ได้้พบเจัอห้ร่อถุ่ายเอง เพ่�อแบ่งป็ันี้ให้้แก่แฟนี้คลับ
การมี้อิโมีจัิ (Animoji) ท้�แสด้งถุึงตัวิตนี้ข้องสมีาชิิก มี้ชิ่องยูทูบเพ่�อรับชิมีเพลง เบ่�องห้ลังการทำางานี้
การถุ่ายทอด้สด้ (Live streaming) ข้ณะทัวิร์คอนี้เสิรต์ สิง� เห้ล่านี้้ท� าำ ให้้แฟนี้คลับมี้ควิามีผู่กพันี้และรูส้ กึ ใกล้ชิด้ิ
(3) วิัตถุุป็ระสงค์และเป็้าห้มีายข้องผู่นี้้ าำ ควิามีคิด้เห้็นี้ ค่อการเป็็นี้ศึูนี้ย์กลางข้องการรวิมีตัวิ เป็็นี้พ่นี้� ท้ร� วิมีกลุมี่
ผู่ท้ มี�้ ค้ วิามีชิ่นี้� ชิอบ BTS ให้้มีก้ ารสนี้ทนี้าโต้ตอบ มี้การติด้ต่อส่อ� สาร การแป็ลข้่าวิ การแลกเป็ล้ย� นี้ข้้อมีูลภายในี้กลุมี่ และ
นี้อกกลุมี่ แฟนี้คลับ การทำากิจักรรมีร่วิมีกันี้เพ่อ� สร้างควิามีสนี้ิทสนี้มีในี้กลุมี่ การชิักชิวินี้ผู่ท้ ชิ�้ นี้�่ ชิอบมีาเข้้าร่วิมีการอัป็เด้ต
ข้้อมีูล และเป็็นี้ศึูนี้ย์กลางการรวิมีตัวิกันี้ทำากิจักรรมีเพ่อ� สังคมี เป็็นี้การป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ ชิ่อ� เส้ยงให้้กบั BTS และแฟนี้คลับ
1.2 ข้้อมีูลข้่าวิสาร (Message)
(1) แนี้วิทางการส่�อสารข้องผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้ เป็็นี้การสร้างพ่�นี้ท้�ให้้กลุ่มีคนี้ท้�มี้ควิามีชิ่�นี้ชิอบ
เห้มี่อนี้กันี้ เพ่�อการแลกเป็ล้�ยนี้ข้่าวิสารและสร้างป็ฏิสัมีพันี้ธี์ระห้วิ่างกันี้ ใชิ้ควิามีสามีารถุในี้การส่�อสาร
เพ่�อแบ่งป็ันี้ห้ร่อเผ่ยแพร่ข้้อมีูล มี้ควิามีสามีารถุและสามีารถุใชิ้ป็ระโยชินี้์จัากการส่�อสาร เพ่�อการสร้าง
และข้ยายเคร่อข้่ายไป็สู่กลุ่มีอ่�นี้ ๆ โด้ยแนี้วิทางการส่�อสารไป็ยังกลุ่มีแฟนี้คลับข้องผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้ ทำา
ให้้เกิด้ควิามีสนี้ิทสนี้มีและผู่กพันี้กับสมีาชิิกแฟนี้คลับคนี้อ่�นี้ ๆ อาจัมี้การป็รับแต่งเนี้่�อห้าข้องข้่าวิสาร
ให้้ออกมีาเป็็นี้ข้้อมีูลท้�เฉพาะตนี้ ห้ร่อเป็ล้�ยนี้แป็ลงให้้ออกมีาในี้รูป็แบบข้้อมีูลท้�มี้ถุนี้ัด้และชิำานี้าญ เชิ่นี้
แฟนี้อาร์ต (Fanart) งานี้ด้้านี้ศึิลป็ะท้แ� ฟนี้คลับสร้างข้ึ�นี้มีาจัากควิามีชิ่นี้� ชิอบในี้ตัวิ BTS อาจัเป็็นี้ภาพเห้มี่อนี้
ภาพคาแร็กเตอร์ ห้ร่อภาพตัวิการ์ตูนี้นี้่ารัก ๆ ซื้ึ�งอาจัเป็็นี้การวิาด้มี่อห้ร่อใชิ้โป็รแกรมีกราฟิกตามีควิามี
ถุนี้ัด้ข้องผู่้วิาด้และลงภาพในี้ชิ่องทางการส่�อสารข้องตัวิเอง ท้�นี้ิยมีใชิ้คอ่ ทวิิตเตอร์ (Twitter) ห้ร่อแฟนี้ฟิคชิั�นี้
(Fan Fiction) ท้�เป็็นี้นี้ิยายเร่�องแต่งมีักใชิ้สมีาชิิก BTS ห้ร่อบุคลิกมีาเป็็นี้ตัวิละครในี้เร่�องราวินี้ั�นี้
(2) ป็ระเด้็นี้การส่�อสารข้องผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้ เพ่�อให้้ทราบถุึงข้่าวิคราวิควิามีเป็็นี้ไป็ข้อง
สมีาชิิกและวิง BTS ในี้ ลักษณะภาพเคล่�อนี้ไห้วิ ภาพนี้ิ�ง บรรยาย และด้นี้ตร้ เป็็นี้สารในี้ลักษณะ
ท้�ใชิ้เพ่�อบันี้ทึกเห้ตุการณ์ เก็บเร่�องราวิภาพควิามีทรงจัำา เป็็นี้การสร้างส่�อเพ่�อควิามีบันี้เทิง ผ่ลงานี้
คลิป็เบ่�องห้ลัง วิาไรต้� เร้ยลลิต้� เป็็นี้ต้นี้ และใชิ้ในี้ตอนี้ท้�มี้ควิามีต้องการจัะสนี้ทนี้าและส่�อสารกับ
ศึิลป็ินี้ และด้้วิยคุณสมีบัติข้องส่�อให้มี่ค่อผู่้ใชิ้งานี้สามีารถุส่�อสารได้้แบบสองทาง (Two way communication) แต่ในี้แต่ละชิ่องทางห้ร่อแพลตฟอร์มีนี้ั�นี้มี้ควิามีควิามีใกล้ชิิด้ทางจัิตใจัท้�ไมี่เท่ากันี้ จัึงเล่อก
ชิ่องทางท้ต� นี้เองคิด้วิ่าสามีารถุติด้ต่อส่อ� สารได้้อย่างใกล้ชิด้ิ มีากท้ส� ดุ้ เชิ่นี้ วิ้เวิิรส์ (Wevers) เป็็นี้แอพพลิเคชิันี้�
(Application) สังคมีเคร่อข้่ายสำาห้รับแฟนี้คลับ เป็็นี้รูป็แบบท้�จัะใชิ้แทนี้แฟนี้คาเฟ� (Fancafe)โด้ย BTS
ใชิ้วิเ้ วิิรส์ ติด้ต่อกับแฟนี้คลับ และชิ่องทางการติด้ต่อส่อ� สารอ้กทางห้นี้ึง� ท้แ� ฟนี้คลับนี้ิยมีใชิ้คอ่ ทวิิตเตอร์ (Twitter)
1.3 ชิ่องทางการส่�อสาร (Channel)
(1) การใชิ้ส่�อให้มี่ (New Media) เป็็นี้ชิ่องทางห้ลักในี้การรับสารและส่�อสารกับแฟนี้คลับ
ส่วินี้มีากใชิ้ทวิิตเตอร์ เพราะรวิด้เร็วิ กะทัด้รัด้ ไมี่พลาด้เห้ตุการณ์ มี้การใชิ้แอป็พลิเคชิันี้ โซื้เชิ้ยลมี้เด้้ย เชิ่นี้
อินี้สตาแกรมี เฟซื้บุ๊ก เวิ็บไซื้ต์ออฟฟิเชิ้ยลต้นี้สังกัด้ เวิ็บไซื้ต์ท้�แฟนี้คลับสร้างข้ึ�นี้ แฟนี้เบส ห้ร่อบ้านี้เบส
(2) การใชิ้ส่�อบุคคล เป็ร้ยบเสมี่อนี้ผู่้คัด้กรองเนี้่�อห้าข้่าวิสารส่วินี้ท้�สำาคัญและแฟนี้คลับมี้
ควิามีจัำาเป็็นี้ต้องรู้ เป็็นี้บุคคลท้�แฟนี้คลับให้้ควิามีเชิ่�อใจั ติด้ตามี เพ่�อรับรู้ข้่าวิสาร มี้ควิามีชิำานี้าญห้ร่อ
เชิ้�ยวิชิาญมีากกวิ่าแฟนี้คลับทั�วิไป็ สามีารถุแนี้ะนี้ำาห้ร่ออธีิบายได้้อย่างมี้เห้ตุผ่ล ตรงไป็ตรงมีา เข้้าใจัง่าย
เป็็นี้ศึูนี้ย์รวิมีการส่งต่อเนี้่�อห้าข้่าวิสารไป็ให้้แฟนี้คลับคนี้อ่�นี้ การกด้ติด้ตามีส่�อบุคคลบนี้ทวิิตเตอร์ และ
เฟซื้บุ๊ก เพ่�อไมี่พลาด้ข้่าวิสารท้�อัป็เด้ต โด้ยจัะเล่อกติด้ตามีผู่้นี้ำาควิามีคิด้เห้็นี้จัากควิามีพึงพอใจัและชิ่�นี้ชิอบ
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(3) การใช้สื่อกิจกรรม ที่เป็นทางการ เป็นงานหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยต้นสังกัดของศิลปิน
หรือนายทุน เช่น คอนเสิร์ต แฟนมีตติง้ โชว์เคส มีการรวมกลุ่มของแฟนคลับจากทั่วประเทศและบางงานมี
แฟนคลับต่างประเทศเข้าร่วมด้วย และที่ไม่เป็นทางการ งานหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นในระดับเล็กโดยผู้น�า
ความคิดเห็นหรือแฟนคลับ ไม่มี BTS เข้าร่วมงานและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซื้เชียลมีเดียของผู้
จัดงาน จัดขึ้นโดยแฟนคลับเพื่อแฟนคลับ เช่น โปรเจคเนื่องในวันคล้ายวันเกิดศิลปิน งานมีตติ้งคู่ชิป
เป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับ แบบเห็นหน้าของกันละกัน ท�าให้ใกล้ชดิ และสนิทสนมกันได้มากยิง่ ขึน้
1.4 ผู้รับสาร (Receiver) คือ แฟนคลับชาวไทยของ BTS
(1) ลักษณะการรับสาร มีการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ของ BTS อยู่เสมอ ทางสื่ออินเทอร์เน็ต
สื่อบุคคล เพื่อน หรือคนรู้จัก และสื่อกิจกรรม ค้นหากลุ่มพูดคุยในสังคมออนไลน์ที่ชื่นชอบ BTS เปิดรับสือ่
ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ BTS ตามเพื่อน คนใกล้ตัว หรือกลุ่มคนในสื่อออนไลน์ เพื่อทราบถึงข้อมูลของ BTS
เพื่อทราบถึงกิจวัตรประจ�าวัน ผลงาน กิจกรรม เพื่ออัปเดตเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เปิดรับสื่อต่างประเทศ
(2) วิธีการติดตามข่าวสาร มีทั้งสื่อบุคคล คือ ผู้น�าความคิดเห็น และแฟนคลับ BTS
ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ การใช้ทวิตเตอร์ ยูทบู เฟซื้บุก� ติก� ต่อก เว็บไซื้ต์ หรือเว็บบอร์ด บริษทั ต้นสังกัด
มีการรับฟังประสบการณ์ของผู้น�าความคิดเห็นและแฟนคลับคนอื่น ๆ ที่มาบอกเล่าเรื่องราวของ BTS
(3) พฤติกรรมการรับข่าวสาร ในช่วงเวลาพิเศษ เป็นช่วงเวลาที่มีข่าวสารหรือกิจกรรมส�าคัญที่
เกี่ยวกับ BTS เป็นช่วงเวลาที่แฟนคลับมีการใช้สื่อในการติดตามข่าวสารนาน และช่วงเวลาปกติ ที่ไม่มี
ข่าวสารหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ BTS ใช้สื่อในการติดตามและรับข่าวสารเป็นเวลาสั้น ๆ และไม่บ่อยครั้ง
(4) ปฏิกิริยาหลังได้รับข้อมูลข่าวสาร จะกระจายข่าวสารไปในวงกว้าง แสดงความคิดเห็น
อาจมีการแต่งเติม เพิ่มเติมข้อมูล หรือความคิดเห็นส่วนตัวลงไป และมีการกรองข่าวก่อน

ภาพที่ 2 ลักษณะการสื่อสารของผู้น�าความคิดเห็นแฟนคลับชาวไทย BTS
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2. บทบาทของผู้น�าความคิดเห็นแฟนคลับชาวไทย BTS
2.1 บทบาทในการกระจายข้อมูลข่าวสาร เป็นผูช้ ว่ ยประชาสัมพันธ์ และกระจายข้อมูลข่าวสารของ
BTS ส่งต่อไปให้แฟนคลับคนอืน่ การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูน้ า� ความคิดเห็นจากประเทศต่าง ๆ ไปพร้อมกับท�า
หน้าทีอ่ ปั เดตและเผยแพร่ขอ้ มูลต่าง ๆ ของ BTS ให้กบั สมาชิกผูต้ ดิ ตามทีเ่ ป็นคนไทย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
การแนะน�าสมาชิกภายในวง รูปภาพ คลิปวิดีโอต่าง ๆ ที่มี BTS ตารางงาน การแปลข้อความหรือข่าวสาร
การเล่าเหตุการณ์ความประทับใจเกีย่ วกับ BTS การประชาสัมพันธ์เพือ่ ร่วมท�ากิจกรรม สร้างพืน้ ทีส่ า� หรับกระจายข้อมูล
และอัปเดตข่าวสาร เป็นพืน้ ที่ในการสนทนากับสมาชิกแฟนคลับ
2.2 บทบาทในการปกป้องและธ�ารงชื่อเสียงของ BTS คอยสร้างชื่อเสียงให้ไปได้ไกล
โด่งดังยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ หากมีข่าวสารที่เป็นเท็จที่สร้างชื่อเสียให้แก่ BTS จะมีการออกมาปกป้อง
แล้วสร้างข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นธรรม หากมีผู้ไม่หวังดีพูดจาหรือใส่ร้ายท�าให้ BTS เกิดความเสียหาย
จะมีการบอกหรือประกาศให้แฟนคลับช่วยกันกดรีพอร์ต หากช่วงไหนที่ BTS ห่างหายไปจากสื่อมวลชน
จะโพสต์ การแปลบทสัมภาษณ์นิตยสารต่าง ๆ การลงรูปภาพเก่า ๆ การชวนแฟนคลับคุยถึงเหตุการณ์หรือ
ความประทับใจทีผ่ า่ นมา มีการติดตามอัปเดตข่าว ติดต่อสือ่ สารกับแฟนคลับผ่านสือ่ ต่างๆ ไม่ควรห่างหายไปนาน
มีการร่วมมือกันในการท�ากิจกรรม ส่งผลให้เกิดความผูกพันที่น�าไปสู่การธ�ารงรักษาศิลปินกับแฟนคลับ
การจัดกิจกรรมเล่นเกมให้แฟนคลับที่ติดตามได้ร่วมสนุก เพื่อให้ BTS ยังอยู่ในกระแสแฟนคลับต่อไป
2.3 บทบาทในการให้ ข ้ อ มู ล และค� า แนะน� า แฟนคลั บ เป็ น ผู ้ แ สวงหาและแบ่ ง ปั น
ข้อมูลให้กับแฟนคลับคนอื่น สามารถให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาที่ถูกที่ควรได้ รวบรวมข้อมูล BTS
ท�าให้แฟนคลับได้รจู้ กั ตัวตน ให้คา� แนะน�าในการเป็นแฟนคลับ คอยตอบค�าถามหรือข้อสงสัยของกลุม่ แฟนคลับ
2.4 บทบาทในการสานสัมพันธ์แฟนคลับสร้างความสัมพันธ์ และความสนิทสนมระหว่างแฟนคลับ
ทั้งผ่านสื่อใหม่ สื่อบุคคล และสื่อกิจกรรม มีพื้นที่ในการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเชือ่ มโยงกัน
จนเกิดเป็นกลุ่มแฟนคลับขนาดใหญ่
อภิปรายผู้ลกัารศึกัษา
1. ลักษณะการสื่อสารของผู้น�าความคิดเห็นแฟนคลับชาวไทย BTS
เหตุผลที่ท�าให้ผู้น�าความคิดเห็นชื่นชอบ BTS ในเรื่องผลงาน สอดคล้องกับ วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง
(2556) ที่กล่าวว่า ผู้ติดตามส่วนใหญ่จะเป็นแฟนคลับ เพราะผลงานและชื่อเสียง สอดคล้องกับ
ความหมายของค�าว่าแฟนของ H. Jenkins (1992) ที่กล่าวว่า แฟนคือผู้ติดตาม ผู้อุทิศตน และผู้ชื่นชม
ผลงานส่วนเรือ่ งตัวศิลปิน สอดคล้องกับการศึกษาของ สุรยี ร์ ตั น์ โกสุมศุภมาลา (2551) ทีก่ ล่าวว่า แฟนคลับเป็น
ผูร้ บั สารทีส่ นใจและชืน่ ชอบในตัวศิลปิน มีมมุ มองต่อศิลปินทีต่ นชืน่ ชอบอย่างลึกซื้ึง้ มีความจงรักภักดีตอ่ ศิลปิน
ด้านแฟนคลับ สอดคล้องกับการศึกษาของ สุปรีดา ช่อล�าไย (2549) ที่พบว่า การเป็นแฟนคลับเป็น
การรวมกลุ่มของคนที่ชอบศิลปินเดียวกันที่รวมกลุ่มกันเพื่อต้องการการแสดงออกที่มั่นอกมั่นใจและ
ต้องการข่าวสารทีห่ ลากหลายมากขึน้ โดยมีศลิ ปินเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย เป็นทีพ่ งึ่ ทางใจและยึดเหนีย่ วจิตใจ
ด้านจุดเริ่มต้นการเป็นผู้น�าความคิดเห็น สอดคล้องกับแนวคิดของ Grossberg (1992 อ้างถึงใน
Sandvoss, 2005) ที่ได้กล่าวถึงการด�ารงอยู่ของกลุ่มบรรดาแฟนคลับว่ามาจากการสร้างระบบดารา
ในงานด้านความบันเทิง โดยสร้างภาพลักษณ์และกระบวนการท�างานด้านสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกา
รน�าเสนอศิลปินดาราเหล่านั้นให้น่าเคารพหลงใหล อีกทั้งยังมีภาพลักษณ์ที่สวยงามเหมือนจินตนาการ
ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผูน้ า� ความคิดเห็น สอดคล้องกับ Harold J Leavitt (1973) ทีก่ ล่าวว่า เครือข่าย
การสือ่ สารแบบมีศนู ย์กลาง เป็นการสือ่ สารผ่านบุคคลใดบุคคลหนึง่ โดยมีบคุ คลนัน้ เป็นศูนย์กลางหรือช่องทางการผ่าน
ของสารเท่านัน้ รวมถึงมีการสือ่ สารแบบกระจายอ�านาจ ทีส่ มาชิกในกลุม่ ติดต่อกันโดยอิสระ ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหา
ซื้ึ่งในการศึกษานี้ ศูนย์กลางของแฟนคลับ ก็คอื ผู้น�าความคิดเห็น ส่วนสมาชิกในกลุม่ ก็คอื แฟนคลับวง BTS
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ส่วนในเรือ่ งข้อมูลข่าวสาร โดยแนวทางการสือ่ สารของผูน้ า� ความคิดเห็น สอดคล้องในเรือ่ งผูท้ รงอิทธิพล
หรือ Influencer ของ วิทวัส รุง่ เรืองผล (2552) ทีก่ ล่าวว่า ผูท้ รงอิทธิพลจะมีการน�าเสนอข้อมูลทีเ่ ป็นข้อเท็จจริงที่
ได้รบั จากประสบการณ์จริงของตนเอง โดยใช้วธิ กี ารสือ่ สารอย่างตรงไปตรงมา เพือ่ ให้ผรู้ บั สารสามารถเข้าใจได้
โดยง่าย เสมือนการสนทนาระหว่างคนคุน้ เคยหรือคนรูจ้ กั ซื้ึง่ ในการศึกษาครัง้ นีก้ ค็ อื ผูน้ า� ความคิดเห็นแฟนคลับ BTS
ด้านประเด็นการสื่อสารของผู้น�าความคิดเห็น สอดคล้องกับ Katz &Lazarsfeld (1955) ที่กล่าวว่า
เครือข่ายการสื่อสาร ไม่เพียงแต่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้รับและผู้ส่งสารเท่านั้น แต่ยังมี
การแสดงปฏิกิริยาซื้ึง่ กันและกัน และเป็นการให้ข้อมูลไปโดยทันทีทันใดตามแต่ละสถานการณ์ระหว่างการ
สนทนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑิ์ ซื้ึ่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกส่งผ่านไปนั้น ผู้รับสาร
สามารถทีจ่ ะน�าไปใช้สา� หรับการตัดสินใจได้ และในบางครัง้ อิทธิพลส่วนบุคคลเอง ก็มผี ลกระทบทีส่ า� คัญต่อผูบ้ ริโภค
ซื้ึ่งผลิตภัณฑิ์ในที่นี้ ก็คือ ศิลปิน BTS และผู้บริโภคก็คือ ผู้น�าความคิดเห็นและแฟนคลับ BTS
ส่วนในเรือ่ งช่องทางการสือ่ สาร ในการใช้สอื่ ใหม่ สอดคล้องกับ ดร.ภิเษก ชัยนิ (อ้างถึงใน กมลพัชร ยะรังสี,
2555) ทีก่ ล่าวว่า สือ่ สังคมออนไลน์มลี กั ษณะทีร่ ว่ มกันคือการทีผ่ ใู้ ช้หรือผูบ้ ริโภคเป็นคนสร้างเนือ้ หาดังกล่าวขึน้
โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถติดต่อสือ่ สารได้ทงั้ กับเพือ่ นทัง้ ทีร่ จู้ กั มาก่อน หรือจากภายหลังจากการออนไลน์
ที่นิยมใช้กันก็มีทวิตเตอร์ เฟซื้บุ�ก อินสตาแกรม ติ�กต�อก การใช้สื่อบุคคล สอดคล้องกับ กมลพัชร ยะรังสี
(2555) ทีก่ ล่าวว่า กลยุทธ์สา� หรับการสือ่ อย่างหนึง่ คือการสือ่ สารผ่านผูน้ า� ความคิดในสือ่ สังคมออนไลน์โดยให้
ความส�าคัญกับการสื่อสาร เป็นการสื่อสารที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสามารถกระจายสารต่อไปได้อย่าง
กว้างขวางมากกว่าสื่อสารผ่านสื่อดั้งเดิม ผู้น�าความคิดยังเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มผู้ติดตามและกลุ่ม
ผูร้ บั สารในการโน้มน้าวใจ และเป็นบุคคลทีผ่ รู้ บั สาร ความเชือ่ ถือหรือน�าข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูน้ า� ความคิดมาเป็น
ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจปฏิบตั สิ งิ่ ใดสิง่ หนึง่ และการใช้สอื่ กิจกรรม สอดคล้องกับการศึกษาของกาญจนา
แก้วเทพ (2555) ทีก่ ล่าวว่า แฟนคลับ จะท�ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุม่ ในพืน้ ทีส่ าธารณะ เช่น การไปรับศิลปินทีส่ นามบิน
การเต้นโคฟเวอร์ เป็นต้น ซื้ึง่ ถือว่าเป็นการใช้สื่อกิจกรรมเป็นช่องทางการสือ่ สารกับแฟนคลับด้วยกันเอง
ส่วนในเรื่องผู้รับสาร คือ แฟนคลับชาวไทยของ BTS มีลักษณะการรับสาร สอดคล้องกับ ตันติกร
ศิริอางค์ (2551) ที่พบว่า บุคคลมีการหาข้อมูลจากสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่ออินเทอร์เน็ต ก่อนการตัดสินใจ
ส่วนการแสวงหาข้อมูลจากบุคคลต่าง ๆ จะได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ครอบคลุมครบถ้วน
ด้านวิธีการติดตามข่าวสาร สอดคล้องกับการศึกษาของ สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา (2551) ที่พบว่า
พฤติกรรมการสือ่ สารของแฟนคลับทัง้ ในการสือ่ สารระหว่างแฟนคลับกับศิลปิน และระหว่างแฟนคลับด้วยกันเอง
จะผ่านการใช้สื่อต่าง ๆ คือสื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อสมัยใหม่ และสื่อวัตถุ แฟนคลับมีพฤติกรรม
การใช้สื่อที่ค่อนข้างมากและมีการใช้สื่อแบบบูรณาการเพื่อให้ได้ข้อมูลตอบสนองความต้องการ
ด้ า นพฤติ ก รรมการรั บ ข่ า วสาร สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ D. Merskin (2008)
ที่ ก ล่ า วว่ า แฟน คื อ ผู ้ รั บ สารประเภทหนึ่ ง มี พ ฤติ ก รรมการรั บ ข่ า วสารที่ ส นใจ มี ก ารเกาะ
ติดสิ่งหรือบุคคลอันเป็นที่รัก ที่ชื่นชอบอย่างเหนียวแน่น มั่นคงและสม�่าเสมอมากกว่าบุคคลทั่วไป
ด้านปฏิกิริยาหลังได้รับข้อมูลข่าวสาร สอดคล้องกับการศึกษาของ ดร.ภิเษก ชัยนิ (อ้างถึงใน
กมลพัชร ยะรังสี, 2555) ที่พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ อย่างบล็อก ผู้เขียนบล็อก สามารถเผยแพร่
และแบ่งปันบทความของตนเอง โดยบทความที่โพสต์ลงเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน
บล็อก เช่นเดียวกับแฟนคลับของวง BTS ที่อาจมีการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในพื้นที่ของตัวเอง
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2. บทบาทของผู้น�าความคิดเห็นแฟนคลับชาวไทย BTS
บทบาทในการกระจายข้อมูลข่าวสาร สอดคล้องกับ กติกา สายเสนีย์ (2554) ที่พบว่า ผู้มีอิทธิพล
มีหน้าที่การเผยแพร่หรือกระจายข้อมูลสู่สาธารณชนในวงกว้าง จึงนิยมให้ผู้มีอิทธิพลในการช่วยเผยแพร่
บอกต่อ และสร้างความน่าเชือ่ ถือให้แก่แบรนด์หรือสินค้า เนือ่ งจากผู้มีอิทธิพลจะผู้ติดตามของเขามานาน
แล้ว รวมไปถึงแฟนคลับ และสมาชิกที่ติดตาม จะมีโอกาสคล้อยตามและเชื่อถือข้อมูลที่ผู้มีอิทธิพลเขียน
ได้โดยง่ายดาย เช่นเดียวกับการกระจายข้อมูลข่าวสารของผู้น�าความคิดเห็น ไปยังกลุ่มแฟนคลับวง BTS
ด้านบทบาทในการปกป้องและธ�ารงชื่อเสียงของ BTS สอดคล้องกับ สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา
(2551) ที่พบว่า บทบาทของการสื่อสารต่อการธ�ารงรักษาเครือข่ายแฟนคลับ แฟนคลับมีพฤติกรรมการ
ใช้สื่อที่ค่อนข้างมากและมีการใช้สื่อแบบบูรณาการเพื่อให้ได้ข้อมูลตอบสนองความต้องการของตนเอง
มีการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและมีการสร้างสัมพันธ์ส่วนตัวขึ้นมา จนแฟนคลับมีความเหนียวแน่น
ด้านบทบาทในการให้ข้อมูลและค�าแนะน�าแฟนคลับ สอดคล้องกับ Rogers (1983) ที่กล่าวว่า
ผู้น�าความคิด มีบทบาทที่สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลอื่นในสังคม โดยบุคคลอื่นมักไป
ขอข่าวสารหรือค�าแนะน�าจากผู้น�าความคิด เรื่องที่คิดว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านบทบาทในการสานสัมพันธ์แฟนคลับ สอดคล้องกับการศึกษาของ พนม ลิ้มอารีย์ (2522 อ้างใน
นาอีหม�ะ นิฮะ, 2541) ในเรือ่ งบทบาทและหน้าทีข่ องผูน้ า� ทีพ่ บว่า ผูน้ า� ในฐ์านะผูค้ วบคุมความสัมพันธ์ภายในกลุม่
มีหน้าทีค่ วบคุมและดูแลการด�าเนินงานและความสัมพันธ์ภายในกลุม่ เช่นเดียวกับผูน้ า� ความคิดเห็นและแฟนคลับ ทีม่ บี ท
บาทในการสร้างความสัมพันธ์ และความสนิทสนมระหว่างแฟนคลับ ซื้ึง่ เกิดจากความสัมพันธ์กบั การสือ่ สารระหว่างบุคคล
ข้อเสนิอแนิะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ผู้น�าความคิดเห็น ควรเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและมีความสามารถในการเป็นตัวแทนของ
สมาชิกในกลุ่ม มีอิทธิพล และมีการเปิดรับสื่อมากกว่าคนอื่น
1.2 ลักษณะการสื่อสารของผู้น�าความคิดเห็นแฟนคลับชาวไทย มีการใช้ช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปิน ทั้งบริษัทต้นสังกัด ค่ายเพลง และผู้น�าความคิดเห็น ควรมีการเลือก
ใช้ช่องทางสือ่ ทีเ่ หมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งสือ่ ใหม่ สือ่ บุคคล และสื่อกิจกรรม
2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาไปยังกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีที่เป็นคนไทย ครั้งต่อไป
ควรศึกษาไปยังกลุ่มแฟนคลับ และศิลปินอื่น ๆ โดยเฉพาะศิลปินไทยกับกลุ่มแฟนคลับไทย
2.2 การศึกษาครัง้ นี้ศึกษากลุ่มแฟนคลับของศิลปินกลุ่มที่เป็นผู้ชาย การศึกษาต่อไป อาจศึกษา
ศิลปินที่เป็นกลุ่มผู้หญิง ศิลปินชายเดี่ยว หรือศิลปินหญิงเดี่ยว เพื่อดูว่ามีลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะ
ในการสื่อสาร รวมไปถึงบทบาทและการสื่อสารของผู้น�าความคิดเห็นอย่างไร
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