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บทคััดย่่อ
งานวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษา 1) ลัักษณะของแฟนคลัับนัักแสดง
ซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชาย และ 2) รููปแบบการสื่่อ� สารของแฟนคลัับนัักแสดง
ซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชาย งานวิิจัยั ชิ้้นนี้
� เ้� ป็็นการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ เครื่่อ� งมืือ คืือ
แบบสััมภาษณ์์เชิิงลึึก โดยคำถามมีีลัักษณะปลายเปิิดแบบกึ่่ง� โครงสร้้าง ผู้ใ้� ห้้ข้อมู
้ ลู สำคััญ
คืือ แฟนคลัับของนัักแสดงซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชาย เรื่่�องเพราะเราคู่่�กััน
(2gether The Series) เรื่่�องกลรัักรุ่่�นพี่่� และเรื่่�องทฤษฎีีจีีบเธอ (Theory of Love)
ที่่�อาศััยในเขตกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล โดยผู้้�วิิจััยเจาะจงผู้้�ให้้ข้้อมููลสำคััญ
คนแรก หลัังจากนั้้�นใช้้การแนะนำการเลืือกผู้ใ้� ห้้ข้อมู
้ ลู สำคััญคนถััดไปแบบปากต่่อปาก
ไปยัังแฟนคลัับคนอื่่�น ๆ ต่่อไปเรื่่�อย ๆ และการสัังเกตการณ์์แบบไม่่มีีส่่วนร่่วม
จนกระทั่่�งมีีการอิ่่�มตััวของข้้อมูลู จึึงได้้กลุ่่ม� ผู้ใ้� ห้้ข้อมู
้ ลู สำคััญ จำนวน 28 คน นำเสนอ
ข้้อมููลจากการวิิจััยด้้วยวิิธีีการนำเสนอข้้อมููลเชิิงพรรณนา
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	ผลการวิิจััยพบว่่า ผู้้�ให้้ข้้อมููลสำคััญอายุุตั้้�งแต่่ 13 ปีี จนถึึง 35 ปีี
เพศหญิิง 24 คน เพศทางเลืือก 4 คน ลัักษณะของแฟนคลัับมีี 2 ลัักษณะ คืือ
แฟนคลัับหลััก คืือ แฟนคลัับที่่�มีีส่่วนร่่วมในการสื่่�อสาร มีีบทบาทเป็็นผู้้�ส่่งสารและ
แจ้้งความเคลื่่อน
� ไหวอย่่างต่่อเนื่่อ� งในกลุ่่ม� และแฟนคลัับทั่่�วไป คืือ แฟนคลัับที่่�ชื่น่� ชอบ
ผลงานและนัักแสดงตามสื่่อ� มวลชน อาจไม่่เข้้าไปมีีปฏิิสัมั พัันธ์อย่่
์ างลึึกซึ้้ง� มีีลัักษณะ
คอยรัับสารจากแฟนคลัับหลััก เหตุุผลในการเข้้ากลุ่่ม� แฟนคลัับ 1) ต้้องการสนัับสนุุน
นัักแสดง 2) ต้้องการสื่่�อสารถึึงนัักแสดง และ 3) ต้้องการส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ให้้กัับ
นัักแสดง ทิิศทางการสื่่�อสารของแฟนคลัับมีีลัักษณะ 2 ทิิศทาง ได้้แก่่ การสื่่�อสาร
แบบเส้้นตรง คืือ การแจ้้งข้้อมูลู ตารางและกิิจกรรมกลุ่่ม� และการสื่่อ� สารแบบวงกลม
คืือ การแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นที่่�มีีต่่อศิิลปิิน และสร้้างความร่่วมมืือเกี่่�ยวกัับ
กิิจกรรม โดยรููปแบบการสื่่�อสารของแฟนคลัับนัักแสดงซีีรีีส์์ละครโทรทััศน์์ไทย
แนวชายรัักชาย มีี 3 รููปแบบ ได้้แก่่ 1) การสื่่�อสารภายในตััวเอง เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของ
ปััจเจกบุุคคลในการสื่่อ� สารภายในตััวเอง เนื้้�อหาที่่�สื่อ่� สาร ได้้แก่่ รายละเอีียดของซีีรีีส์์
และนัักแสดงที่่�สนใจ 2) การสื่่�อสารระหว่่างแฟนคลัับกัับแฟนคลัับ เนื้้�อหาที่่�สื่่�อสาร
ได้้แก่่ ข้้อมููลวััน เวลา และสถานที่่�รัับงานของนัักแสดง การส่่งกำลัังใจ และแนะนำ
การเดิินทาง สื่่�อที่่�ใช้้ ได้้แก่่ สื่่�อออนไลน์์ อาทิิ ทวิิตเตอร์์ อิินสตาแกรม และไลน์์
3) การสื่่�อสารระหว่่างแฟนคลัับกัับนัักแสดง เนื้้�อหาที่่�สื่่�อสารได้้แก่่ ส่่งกำลัังใจ
การอวยพรวัันเกิิด แสดงความยิินดีีจบการศึึกษา จััดกิิจกรรมเนื่่�องในวัันเกิิด และ
ทำบุุญ สื่่�อที่่�ใช้้ ได้้แก่่ สื่่�อออนไลน์์ สื่่�อกิิจกรรม และสื่่�อมวลชน
คำสำคััญ: รููปแบบการสื่่�อสาร, แฟนคลัับ, นัักแสดงซีีรีีส์์ชายรัักชาย
Abstract
The purpose of this research is to study 1) characteristics of
the fans boy lover thai television series actors and 2) communication
style of the fans boy lover Thai television series actors. It is qualitative
research. The tool is an in-depth interview with semi-structured
open-ended questions. The key informants, 28 person in Bangkok
Metropolitan region, are fans of boy lover thai television series, 2gether
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The Series, Love Mechanics and Theory of Love. The researcher
identified the first key informant, next step using word-of-mouth
referrals to select the next key informant of other fans, the snowball
technique. And non-participatory observations until data saturation.
Presented by descriptive 28.
The results of the research found that key informants,
age between 13 and 35 year, 24 females and 4 LGBTQ. There
are 2 characteristics of the fan club, Main fans, who participate
in communication and role of the messenger and informing the
movement of the group continuously, and general fans club, who love
the work and like the actors, according to the press, may not interact
deeply, tend to receive information from the main fans. Reasons for
joining are; 1) need to support actors, 2) need to have a power to
communicate to the actors and 3) need to promote marketing to
the actors. There are 2 directions of fandom communication, linear
communication; notification of schedule and group activities and
circular communication, exchanging opinions about the actors, creating
cooperation activities. There are 3 types of communication styles of
boy’s love thai television series actor’s fans; 1) Intra Communication
is the starting point for the individual to intra communicate, the
content communicated includes the details of the series and actors.
2) Communication between fans and fans, communication content
includes information on dates, times and locations of performers'
reception, encouragement, and travel advice. Media used include
online media such as Twitter, Instagram and Line. and 3) Communication
between fans and actors, the content communicated included sending
encouragement, wishing birthday wishes, congratulating graduation,
organizing birthday activities, and making merit. Media used were online
media, event media, and mass media.
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บทนำ
	ย้้อนกลัับไปในอดีีต ภาพยนตร์์เกย์์ หรืือภาพยนตร์์ชายรัักชาย หรืือเรีียกว่่า
หนัังวาย จััดเป็็นคอนเทนต์์เฉพาะกลุ่่�ม และภาพของชายรัักชายจะปรากฏให้้เห็็น
ในภาพยนตร์์นอกกระแสเป็็นส่่วนมาก โอกาสที่่�จะมาปรากฏตััวในสื่่�อโทรทััศน์์
แทบจะไม่่มีี ในอดีีตคอนเทนต์์ชายรัักชายมัักจะปรากฏเพีียงแค่่ในชุุมชนของ
กลุ่่�มเฉพาะเท่่านั้้�น เช่่น เว็็บบอร์์ด หนัังสืือการ์์ตููน หรืืออนิิเมชั่่�น แต่่ในปััจจุุบััน
คอนเทนต์์วายเหล่่านี้้�ถููกปรัับให้้ใกล้้เคีียงกัับคำว่่ามวลชนมากขึ้้�น สิ่่�งที่่�พิิสููจน์์เรื่่�องนี้้�
ได้้ดีีที่่�สุุดก็็คืือ จำนวนซีีรีีส์์ชายรัักชาย หรืือซีีรีีส์์วายถููกเผยแพร่่ให้้รัับชมมากขึ้้�น
ผ่่านสื่่�อมวลชนทั้้�งทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์และสื่่�อโทรทััศน์์ที่่�เป็็นสื่่�อฟรีีทีีวีี
ซีีรีีส์โ์ ทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชาย เป็็นละครชุุดทางโทรทััศน์์ที่่ออ
� กเป็็นตอน ๆ
(Episode) อย่่างต่่อเนื่่อ� งมีีตััวละครหลัักเป็็นคนรัักเพศเดีียวกััน เรื่่อ� งราวความสััมพัันธ์์
ของชายรัักชายสร้้างจากนิิยายที่่�วััยรุ่่�นชื่่�นชอบ ซึ่่�งซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชาย
ที่่�ปรากฎบนสื่่�อมวลชน เรื่่�องแรกที่่�สร้้างกระแสละครแนวนี้้�คืือ “รัักวุ่่�นวััยรุ่่�นแสบ”
(Love Sick The Series) ทางช่่องโทรทััศน์์ผ่่านระบบทีีวีีแอนะล็็อก ทางสถานีีโทรทััศน์์
โมเดิิร์น์ ไนน์์ และออกอากาศคู่่ข� นานผ่่านระบบทีีวีีดิิจิติ อล ทางช่่อง 9 เอ็็มคอทเอชดีี
(9HD) แพร่่ภาพครั้้�งแรกของฤดููกาลที่่� 1 วัันที่่� 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จนถึึงวัันที่่�
21 กัันยายน พ.ศ. 2557 และฤดููกาลที่่� 2 แพร่่ภาพรายการพิิเศษชื่่�อว่่า “แคมป์์วุ่่�น
วััยรุ่่�นแซ่่บ” (Love Sick The Series Freshy Camp) มีีความยาวทั้้�งหมด 9 ตอน
เรื่่�องดัังกล่่าวถููกสร้้างมาจากนวนิิยายในเรื่่�องเดีียวกััน คืือ “ชุุลมุุนกางเกงน้้ำเงิิน”
(Love Sick) ผู้ป้� ระพัันธ์คืือ
์ ลติิกา ชุุมภูู เป็็นการนำเสนอเรื่่อ� งราวเกี่่ย� วกัับชีีวิิตวััยรุ่่น�
ของนัักเรีียนมััธยม หลัังจากนั้้�นซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชายเริ่่�มถููกพููดถึึงและ
เข้้าสู่่�กระแสหลัักเมื่่�อเรื่่�อง “พี่่�ว้้ากตััวร้้ายกัับนายปีีหนึ่่�ง” (SOTUS The Series)
แพร่่ภาพในปีี 2559 ทางสถานีีโทรทััศน์์ จีีเอ็็มเอ็็มทีีวีี (GMM25) ดััดแปลงมาจาก
นวนิิยายชื่่อ� “พี่่�ว้า้ กตััวร้า้ ยกัับนายปีีหนึ่่�ง” (SOTUS) โดยผู้ป้� ระพัันธ์คืือ
์ Bitter Sweet
(นามแฝง) โด่่งดัังในเว็็บ เด็็กดีี.คอม ที่่�มีีคนติิดตามอ่่านเป็็นจำนวนมาก (กฤตพล
สุุ ธีี ภัั ท รกุุ ล , 2563) กลุ่่� ม ผู้้� ช มหลัั ก ของซีีรีีส์์ โ ทรทัั ศ น์์ ไ ทยแนวชายรัั ก ชาย คืือ
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สาววายเป็็นผู้้�ที่่ชื่� น่� ชอบในผลงานที่่�นำเสนอความสััมพัันธ์ที่่์ ตั� วล
ั ะครหรืือตััวแสดงนำ
เป็็นผู้้�ชายทั้้�งคู่่� (อรวรรณ วิิชญวรรณกุุล, 2559) ด้้วยเหตุุนี้้� ส่่งผลให้้สำนัักพิิมพ์์
เฉพาะกลุ่่ม� เนื้้�อหาชายรัักชาย หรืือเนื้้�อหาวายเกิิดขึ้้น� 75 แห่่ง จำนวนเรื่่อ� ง 1,533 เรื่่อ� ง
มีีจำนวนเพิ่่�มขึ้้น� และเปิิดเผยกว่่าอดีีต ซีีรีีส์์เนื้้�อหาดัังกล่่าวมีียอดชมในแอพพลิิเคชั่่น�
Line TV สููงกว่่า 600 ล้้านวิิว และในปีี ค.ศ. 2000 ฐานผู้ช้� มเพิ่่�มขึ้้น� 328 เปอร์์เซ็็นต์์
โดยเฉพาะในประเทศไทยผลิิตซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชายมากที่่�สุุดในเอเชีีย
ถึึง 40 เรื่่อ� ง สวนทางกัับละครโทรทััศน์์กระแสหลัักที่่�เรตติ้้ง� น้้อยลงกว่่า 40 เปอร์์เซ็็นต์์
ปรากฏการณ์์ของซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวละครชายรัักชายยัังช่่วยต่่อยอดธุุรกิิจอื่่�น ๆ
เช่่น ยอดขายสติิกเกอร์์ไลน์์คาแรคเตอร์์ตััวละครโตทะลุุ 1,000 เปอร์์เซ็็นต์์ สููงสุุด
ในรอบ 1 ปีี และยอดขายเมโลดี้้� (Melody) ในหมวดเพลงจากซีีรีีส์์สููงขึ้้�น 400
เปอร์์เซ็็นต์์ (กรุุงเทพธุุรกิิจออนไลน์์, 2563) เมื่่�อซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชาย
ได้้รับั ความนิิยมมากขึ้้น� ส่่งผลให้้เหล่่านัักแสดงนำกลุ่่ม� ซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชาย
ได้้รับั ความนิิยมมากขึ้้น� จนกระทั่่�งมีีเกณฑ์์การคััดเลืือกนัักแสดงวััยรุ่่นที่่
� มีี� หน้้าตาและ
บุุคลิิกดีีเพื่่�อสร้้างการดึึงดููดความสนใจของผู้้�ชม
เมื่่�อซีีรีีส์์ถููกเผยแพร่่จนได้้รัับความนิิยม เกิิดกลุ่่�มผู้้�ชมที่่�เรีียกว่่า สาววาย
หมายถึึง ผู้้�ให้้ความสนใจและชื่่น� ชอบแนวละครชายรัักชาย ในประเทศญี่่�ปุ่่น� สาววาย
จะเป็็นกระแสที่่�มีีมานานแล้้ว แต่่สำหรัับสัังคมไทย การเกิิดขึ้้น� และการรวมกลุ่่ม� ของ
สาววายในพื้้�นที่่�ทางสัังคมเพิ่่�งจะมาเป็็นกระแสและถููกพููดถึึงในสัังคมอย่่างเปิิดเผย
เมื่่�อไม่่นานมานี้้� ซึ่่�งเริ่่�มมีีการเสนอเรื่่�องราวของความสััมพัันธ์์ชายรัักชายผ่่านทาง
สื่่อ� หลัักอย่่างทางโทรทััศน์์และภาพยนตร์์มากขึ้้�น การเข้้ามาของอิินเตอร์์เน็็ตและเครืือ
ข่่ายสัังคมออนไลน์์ นัับว่่าเป็็นจุดุ เปลี่่ย� นที่่�ทำให้้สาววายเปิิดเผยตััวตนชััดขึ้้นทั้้
� ง� ที่่�แต่่เดิิม
มัักจะอยู่่�ในพื้้�นที่่�ส่่วนตััว หรืือการติิดต่่อกัันภายในกลุ่่�มเท่่านั้้�น เริ่่�มมีีการขยายตััว
ออกมานอกพื้้�นที่่�และทำให้้สัังคมตระหนัักรัับรู้้�ถึึงกลุ่่�มสาววาย กล่่าวคืือการแสดง
ตััวตนของสาววายมีีการใช้้พื้้�นที่่�สื่่�อออนไลน์์ในการเปิิดเผยถึึงความชื่่�นชอบของตน
มากขึ้้�น เช่่น เฟซบุ๊๊�ก (Facebook) ทวิิตเตอร์์ (Twitter) ด้้วยรููปแบบการสร้้าง
แฮชแท็็ก (Hash Tag) การโพสต์์รูปู ภาพ และข้้อความต่่าง ๆ ผ่่านบััญชีีผู้้�ใช้้ทวิิตเตอร์์
ของตนเอง และการแบ่่งปัันข่่าวสาร การแสดงออกผ่่านพื้้�นที่่ออน
� ไลน์์ดังั กล่่าวนี้้ท� ำให้้
สัังคมสามารถที่่�จะระบุุได้้อย่่างคร่่าว ๆ ว่่าใครที่่�เข้้าข่่ายความเป็็นสาววาย แม้้ว่่าจะมีี
กระแสวิิ พ ากษ์์ วิิ จ ารณ์์ ถึึ ง รสนิิ ย มความชอบและความไม่่เข้้ า ใจถึึ ง วัั ฒ นธรรม
กลุ่่ม� ดัังกล่่าว ในปััจจุบัุ นั การขยายและเติิบโตขึ้้น� ของสาววายในช่่วงหลายปีีที่่ผ่่� านมา
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มีีอิิทธิิพลและสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงให้้กัับสัังคมเป็็นอย่่างมาก การมีีอยู่่�ของ
สาววาย ทำให้้ผู้้�ผลิิตสื่่อ� โทรทััศน์์และภาพยนตร์์ในปััจจุบัุ นั กล้้าที่่�จะเลืือกนำเสนอสื่่อ�
ที่่�มีีความหลากหลายทางเพศมากขึ้้�น โดยเฉพาะสื่่�อประเภทชายรัักชาย เพื่่�อตอบ
สนองความต้้องการและความชื่่น� ชอบของกลุ่่ม� สาววาย (นัันทิชิ า ลืือพืืช, 2560, น.3)
ความชื่่น� ชอบเนื้้�อหาความสััมพัันธ์ช์ ายรัักชายของสาววาย และผู้้�ชมอื่่น� ๆ
อีีกหลายคนที่่�ชื่น่� ชอบในตััวนักั แสดงจนอาจกลายมาเป็็นแฟนคลัับ (Fan Club) หรืือ
แฟนด้้อม (Fan Dom) ซึ่่ง� คำว่่า แฟนด้้อม มาจากคำว่่า Fan Club กัับคำว่่า Kingdom
หมายถึึ ง กลุ่่� ม แฟนคลัั บ ที่่� ค อยสนัั บ สนุุ นศิิ ลปิิ น หรืือนัั ก แสดงที่่� ตัั ว เองชื่่� น ชอบ
คล้้าย ๆ รููปแบบอาณาจัักรแฟน โดยมีีหลายลัักษณะแบ่่งกลุ่่�มหลายประเภทด้้วยกััน
แล้้วแต่่ว่่าจะแบ่่งตามเพศ ตามงาน ตามบ้้าน (ด้้อม) หรืือตามหน้้าที่่�ของแต่่ละคน
เช่่น “แฟนไซต์์” (Fan Site) หมายถึึง เว็็บไซต์์ที่่�แฟนคลัับจััดทำขึ้้�นเอง ดููแลเอง
เพื่่�อสนัับสนุุนอย่่างเป็็นทางการ ส่่วนใหญ่่เป็็นการอััพเดตตารางงานและผลงาน
ของศิิลปิิน ส่่วน “แฟนอาร์์ต” (Fan Art) หมายถึึง รููปภาพการ์์ตููนน่่ารััก ๆ ของ
ศิิลปิินที่่�เหล่่าแฟนคลัับวาดและเผยแพร่่ลงในสื่่�อสัังคมออนไลน์์ (Social Media)
บางครั้้ง� รวบรวมทำเป็็นหนัังสืือรููปภาพ (Photo Book) ออกขายก็็มีี โดยอาจจะวาดมืือ
หรืือใช้้โปรแกรมในคอมพิิวเตอร์์วาดก็็แล้้วแต่่ความถนััดของกลุ่่ม� แฟนคลัับ ในแฟนด้้อม
จะประกอบเป็็นทีีมงานจำนวนหนึ่่�งทำหน้้าที่่�ประสานงานของภาพรวมในชุุมชน
ซึ่่�งปััจจุุบัันเรีียกว่่า “บ้้านเบส” มีีบทบาทการประสานงานระหว่่างสมาชิิกในกลุ่่�ม
อำนวยความสะดวก และประสานความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับต้้นสัังกััด และนัักแสดง
หากมองถึึงคุุณลัักษณะที่่�ทำให้้แฟนด้้อมในยุุคดิิจิิทััลต่่างจากยุุคก่่อน ๆ
พบว่่า มีี 4 คุุณลัักษณะ (Brandbuffet, 2022) ดัังนี้้� 1) การให้้ของกำนััล (Gift
Economy) เป็็ น กลุ่่� ม แฟนคลัั บ ที่่� มีี การแลกเปลี่่� ย นของกำนัั ลร ะหว่่างสมาชิิ ก
อาจเป็็นของสะสม สิินค้้าพิิเศษที่่�ทำขึ้้�นเองเพื่่�อส่่งเสริิมนัักแสดง ซึ่่�งมีีมููลค่่าทาง
เศรษฐกิิจ 2) การระดมทุุนทางอิินเทอร์์เน็็ต (Crowdfunding) เป็็นลัักษณะของ
แฟนคลัับที่่�มีีการระดมทุุนสมาชิิกในแฟนด้้อมผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต แอพพลิิเคชั่่นสั
� งั คม
ออนไลน์์ต่่าง ๆ เช่่น ซื้้อ� ของขวััญ ทำบุุญ บริิจาค 3) การสร้้างชิ้้น� งาน (Fan Creation)
ลัักษณะของแฟนคลัับนำความสามารถส่่วนตััวมาสร้้างสรรค์์ผลงานเพื่่�อส่่งเสริิม
นัักแสดง เช่่น การวาดรููป ภาพการ์์ตููน วิิดีีโอ สร้้างมีีม (Meme) เป็็นการเพิ่่�มมููลค่่า
ทางการตลาดของแฟนด้้อมนั้้�น และ 4) แบรนด์์ด้้อม (Brandom) เมื่่�อนัักแสดงมีี
ผู้้�ติิดตามจำนวนมากเปิิดโอกาสให้้ภาคธุุรกิิจเข้้ามาต่่อยอดทางการตลาดเพื่่�อเข้้าถึึง
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สมาชิิก โดยมีีกิิจกรรม หรืือเสนอพิิเศษที่่�สนัับสนุุนนักั แสดง ซึ่่ง� แบรนด์์จะเข้้าไปส่่งเสริิม
ภาพลัักษณ์์ของนัักแสดงด้้วย
	อย่่างไรก็็ดีี การจััดตั้้�งกลุ่่ม� แฟนคลัับเป็็นความชื่่น� ชอบเฉพาะกลุ่่ม� อาจมีี
การตั้้�งชื่่อ� เรีียกต่่างกัันไป (tonkit360, 2560) อย่่างเช่่น “EXO - LACE” คืือกลุ่่ม� แฟนคลัับ
ของวง EXO หรืือ ชิิชาม่่อน เป็็นกลุ่่�มแฟนคลัับของ ชิิม่่อน วชิิราวิิทญ์์ เรืืองวิิวรรธน์์
หรืือ แคสสิิโอเปีีย (Cassiopeia) เป็็นชื่่�อเรีียกกลุ่่�มแฟนคลัับของวงดงบัังชิินกิิ
(TVXQ) หรืืออื่่�น ๆ อีีกหลายกลุ่่�ม โดยแฟนคลัับที่่�ชื่่�นชอบนัักแสดงไทยมีีจำนวน
มากที่่�สุดุ ถึึง 34 เปอร์์เซ็็นต์์ ศิิลปินต่่
ิ างชาติิ 20 เปอร์์เซ็็นต์์ ศิิลปินิ สายวาย 18 เปอร์์เซ็็นต์์
และผู้้�มีีชื่่�อเสีียงในวงการกีีฬาอีีก 12 เปอร์์เซ็็นต์์ และอีีก 16 เปอร์์เซ็็นต์์ ไม่่เป็็นแฟน
คลัับใด ๆ นัักแสดงไทยที่่�แฟนคลัับชอบมากที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ อั้้�ม พััชราภา
23 เปอร์์เซ็็นต์์ ใหม่่ ดาวิิกา 8 เปอร์์เซ็็นต์์ และชมพู่่� อารยา 7 เปอร์์เซ็็นต์์ ส่่วนนััก
ร้้องหรืือวงดนตรีีไทยที่่�ชอบมากที่่�สุดุ 3 อัันดับั แรก ได้้แก่่ Bodyslam 15 เปอร์์เซ็็นต์์
ดา เอ็็นโดฟิิน 5 เปอร์์เซ็็นต์์ และนุ๊๊�ก - ปาย 5 เปอร์์เซ็็นต์์ ด้้านซีีรีีส์์วายที่่�แฟนคลัับ
ชอบนัักแสดงนำมากที่่�สุุดคืือ ไบร์์ท - วิิน 57 เปอร์์เซ็็นต์์ ตามด้้วย หยิ่่�น - วอร์์ 13
เปอร์์เซ็็นต์์ และ ออฟ - กััน 8 เปอร์์เซ็็นต์์ (Brandbuffet, 2022) การเป็็นนัักแสดง
ในยุุคปััจจุุบััน นัักแสดงควรมีีกลุ่่�มแฟนคลัับสนัับสนุุนเพื่่�อส่่งเสริิมความโดดเด่่น
ถ้้าไม่่มีีกลุ่่ม� แฟนคลัับคงแจ้้งเกิิดยาก ซึ่่ง� ส่่งผลต่่อการจะคิิดปั้้นนั
� กั แสดงขึ้้น� มาสัักคนหนึ่่�ง
เพราะเหตุุนี้้� กลุ่่�มแฟนคลัับจึึงมีีอิิทธิิพลต่่อชะตาชีีวิิตในวงการบัันเทิิงของศิิลปิิน
ไม่่ว่่าจะเป็็นนักั ร้้อง ดารา และนัักแสดงทั้้�งในและต่่างประเทศ เพราะกลุ่่ม� แฟนคลัับ
เป็็นกลุ่่ม� คนที่่�คอยสนัับสนุุนหนุุนความนิิยมให้้กับั ดารา นัักแสดงคนนั้้�น ต่่อให้้มีีละคร
หลายเรื่่�อง แต่่หากเดิินตลาดแล้้วคนจำไม่่ได้้ ไม่่มีีเสีียงเชีียร์์มัันทำให้้มููลค่่าในตััว
ศิิลปินิ คนนั้้�นลดลงด้้วย เพราะมููลค่่าของศิิลปินิ มาจากความนิิยมของผู้ช้� ม หากคนดูู
ไม่่รู้้�จััก ไม่่สามารถต่่อยอดเชิิงพาณิิชย์์ได้้ กล่่าวคืือ ศิิลปิินคนนั้้�นไม่่สามารถไปจัับคู่่�
กัับสิินค้้า หรืือกิิจกรรมใด ๆ เชิิงการตลาดได้้ อาทิิ ไม่่สามารถนำไปเป็็นผู้้�นำเสนอ
สิินค้้าในงานโฆษณาได้้เลย (Presenter) หรืือให้้ร้้องเพลงโชว์์ตััวตามงานต่่าง ๆ
หากผู้้�ชมเงีียบ ทำหน้้างง ๆ สงสััยว่่าเป็็นใคร นอกจากไม่่ต่่อยอดเชิิงธุุรกิิจแล้้วยััง
ส่่งผลต่่อความเชื่่�อมั่่�นต่่อศิิลปิินคนนั้้�นได้้ด้้วย
ในปััจจุุบััน กลุ่่�มแฟนคลัับกัับนัักแสดงเป็็นสิ่่�งที่่�แยกกัันไม่่ออก ถึึงแม้้ว่่า
พฤติิกรรมการแสดงออกของแฟนคลัับอาจขััดหููขัดั ตากัับคนในสัังคมบางคนบางกลุ่่ม�
ก็็ตาม เช่่น การกรี๊๊�ด ขอถ่่ายรููป ขอลายเซ็็น ยืืนถืือป้้ายไฟ แต่่พฤติิกรรมดัังกล่่าว
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มีีอิิทธิิพลต่่อความรู้้�สึึกและความมั่่�นใจให้้กัับนัักแสดงไม่่น้้อย ดัังนั้้�น ต้้นสัังกััดจึึง
ต้้องหัันมาทำการตลาดเอาใจกลุ่่�มแฟนคลัับกัันมาก เพื่่�อให้้กลุ่่�มแฟนคลัับได้้ใกล้้ชิิด
นัักแสดง ไม่่ว่่าจะเป็็นในรููปแบบการจััดกิิจกรรมพบปะกััน (Meet & Greet) หรืือ
การแจ้้งคิิวตารางงานให้้กลุ่่�มแฟนคลัับได้้รัับรู้้� เพื่่�อเวลาไปงานใด ๆ จะได้้มีีคนตาม
ไปรุุมล้้อม ตามกรี๊๊�ด ซึ่่�งส่่งผลต่่อมููลค่่าของนัักแสดงคนนั้้�นว่่ามีีความดััง มีีคนสนใจ
และขายออกนั่่�นเอง แต่่ถ้้ามองกัันในแง่่ของจิิตใจก็็ได้้ประโยชน์์กัันทั้้�งสองฝ่่าย
ฝ่่ายแฟนคลัับก็็ปลื้้�มใจ สุุขใจที่่�ได้้ใกล้้ชิิดนัักแสดงที่่�ตััวเองชื่่�นชอบ ข้้างฝ่่ายนัักแสดง
ก็็ดููมีีความมั่่�นใจเพราะได้้ความรััก ความนิิยม จากคนที่่�เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายในการ
ติิดตามผลงานอย่่างแท้้จริิง จะเห็็นว่่า กลุ่่�มแฟนคลัับมีีความสำคััญต่่อนัักแสดง
ไม่่น้้อย ถืือเป็็นกำลัังใจที่่�สำคััญในการทำงาน กลุ่่�มแฟนคลัับไม่่ได้้ทำหน้้าที่่�ในการ
ไปดัักรอขอลายเซ็็นขอถ่่ายรููปเท่่านั้้�น ยัังมีีความรัักความผููกพัันส่่งไปถึึงครอบครััว
และคนใกล้้ชิิดนัักแสดงด้้วย (กรุุงเทพธุุรกิิจออนไลน์์, 2563)
กลุ่่�มแฟนคลัับเป็็นกลุ่่�มชุุมชนที่่�มารวมตััวกัันและมีีปฏิิสััมพัันธ์์ และ
สามารถใช้้สื่่�อในการติิดต่่อสื่่�อสารระหว่่างกััน รวมทั้้�งผลิิตและเผยแพร่่เนื้้�อหาที่่�ตน
สนใจอย่่างเป็็นสาธารณะ (public) ทำให้้แฟนคลัับมีีสถานะเป็็น “กลุ่่�มสาธารณะ”
ที่่�มีีทั้้�ง “อำนาจ” ในการสื่่�อสาร และมีีบทบาทในการ “ต่่อรอง” กัับวััฒนธรรมจาก
สื่่�อหลััก และกลายเป็็นลููกค้้า/ผู้้�บริิโภค ที่่�ผู้้�ผลิิตสื่่�อต้้องให้้ความสำคััญเป็็นพิิเศษ
(พััน ฉััตรไชยยัันต์์, 2563) ในปััจจุุบััน พฤติิกรรมการสื่่�อสารของแฟนคลัับสะดวก
มากยิ่่� ง ขึ้้� น เมื่่� อก้้ า วเข้้ า สู่่� ยุุ ค ดิิ จิิ ทัั ล ที่่� มีีสื่่� อ กระแสหลัั ก และสื่่� อออน ไลน์์ อ ำนวย
ความสะดวกในการติิดต่่อสื่่�อสาร โดยแฟนคลัับมีีอิิสระในการสื่่�อสารกัับแฟนคลัับ
ด้้ ว ยกัั น และมีีอิิ ส ระในการสื่่� อ สารกัั บ นัั ก แสดงที่่� ต นชื่่� น ชอบผ่่านช่่องทางที่่�
หลากหลายขึ้้น� (Galuszka, 2015) เป็็นการสะท้้อนการสื่่อ� สารชุุมชนในรููปแบบใหม่่
ต่่างจากอดีีตที่่�ขยายการสื่่อ� สารไปสู่่พื้้� นที่่
� ใ� นทุุกรููปแบบนัับตั้้ง� แต่่พื้้�นที่่เ� มืือง ประชาสัังคม
รวมไปถึึงในจิินตนาการ (กำจร หลุุยยะพงศ์์, 2558) แอนโธนีี โคเฮน (Anthony
Cohen, 1985 อ้้างใน กำจร หลุุยยะพงศ์์, 2558) มองว่่าชุุมชนแฟนคลัับสามารถ
ประกอบสร้้างความหมายผ่่านสััญลัักษณ์์ต่่าง ๆ ได้้นัับตั้้�งแต่่ชุุมชนในเชิิงกายภาพ
และชุุมชนในจิิตใจที่่�มีีการประกอบสร้้างความหมายบอกว่่าตนคืือใคร ทำให้้เห็็น
วิิถีีชีีวิิตประจำวัันของผู้้�คนในชุุมชนแฟนคลัับและจะเข้้าใจความหมายเชิิงสััญลัักษณ์์
ที่่�ประกอบสร้้างขึ้้�นจนกลายเป็็นความหมายร่่วมในชุุมชนแฟนคลัับนั้้�น ๆ ดัังนั้้�น
การธำรงอยู่่�ของชุุมชนแฟนคลัับเกิิดขึ้้นจ
� ากมิิติกิ ารสื่่อ� สารทั้้�งในรููปแบบเพื่่อ� การอ้้างอิิง
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(Identification) เช่่น การโทรศััพท์์เข้้าไปร่่วมรายการ และการโหวต การสื่่�อสาร
ในลัักษณะการบููรณาการ (Media Convergence) กล่่าวคืือ การใช้้สื่่�อต่่าง ๆ
เพื่่�อเข้้าไปมีีส่่วนร่่วม เช่่น การเข้้าไปเป็็นสมาชิิกชุุมชนแฟนคลัับ จะเห็็นว่่า ชุุมชน
แฟนคลัับมีีบทบาทหน้้าที่่� ต่่อตััวแฟนเอง เป็็นการให้้ความบัันเทิิง สร้้างอััตลัักษณ์์
ต่่อศิิลปินิ เป็็นการธำรงชื่่อ� เสีียงและปกป้้องศิิลปินต่่อ
ิ กลุ่่ม� แฟนคลัับ เป็็นการสานสััมพัันธ์์
ขยายสมาชิิก และต่่อสัังคม เป็็นการตอกย้้ำอััตลัักษณ์์ของวััฒนธรรมย่่อยของ
แฟนคลัับนั้้�น (สุุปรีีดา ช่่อลำใย, 2549 อ้้างใน กาญจนา แก้้วเทพ, 2555)
	จะเห็็นว่่า เมื่่�อแฟนคลัับเข้้าไปเป็็นสมาชิิกในกลุ่่�ม หรืือชุุมชนนั้้�น และ
มีีส่่วนร่่วมทำให้้สมาชิิกรู้้�สึึกความเป็็นเจ้้าของ (Ownership) และยิินยอมปฏิิบััติิ
(Compliance) รวมถึึงตกลงยอมรัับ (Commitment) ได้้อย่่างสมััครใจ ซึ่่�งเป็็น
กระบวนการมีีส่่วนร่่วม (วัันชััย วััฒนศััพท์์, 2553) ที่่�เปิิดโอกาสให้้ทุุกคนตััดสิินใจ
ดำเนิินกิิจกรรม ตรวจสอบ และประเมิินผลร่่วมกััน โดยเป็็นการเริ่่�มจากการสื่่�อสาร
ทางเดีียว เป็็นการให้้ข้้อมููลแต่่เพีียงอย่่างเดีียว ไปจนถึึงสื่่�อสารสองทางที่่�เป็็นการ
ปรึึกษาหารืือ ร่่วมคิิด ร่่วมวางแผน และเมื่่อสื่
� อ่� สารเข้้าใจตรงกัันแล้้วจึงึ เป็็นการร่่วมทำ
และในที่่�สุุดเป็็นการร่่วมติิดตามควบคุุม ซึ่่�งนัับเป็็นขั้้�นตอนของการมีีส่่วนร่่วมสููงสุุด
(ถวิิล บุุรีีกุุล, 2543) ดัังนั้้�น ลัักษณะการมีีส่่วนร่่วมของแฟนคลัับในชุุมชนมีี 2
ประเภท (จิินตนา สุุจจานัันท์์, 2549) ได้้แก่่ 1) การมีีส่่วนร่่วมที่่�แท้้จริิง (Genuine
Participation) เป็็นการเปิิดโอกาสในการศึึกษาปััญหาและความต้้องการ ร่่วมหา
วิิธีีแก้้ปััญหา ร่่วมวางนโยบายและแผนงาน ร่่วมตััดสิินใจการใช้้ทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�
ร่่วมปฏิิบััติิตามแผนที่่�กำหนดไว้้ และร่่วมประเมิินผลโครงการ ซึ่่�งจะเป็็นแฟนคลัับ
หลัักคอยแจ้้งความเคลื่่�อนไหว และมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับสมาชิิก รวมไปถึึงนัักแสดงด้้วย
ซึ่่�งเป็็นแฟนคลัับที่่�มีีลัักษณะเหนีียวแน่่น มีีความภัักดีีต่่อกลุ่่�มและนัักแสดงมาก
มัักมีีลัักษณะการสื่่�อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) และ
2) การมีีส่่วนร่่วมที่่�ไม่่แท้้จริิง (No Genuine Participation) เป็็นการมีีส่่วนร่่วม
เพีียงบางส่่วนโดยเฉพาะเข้้าร่่วมในการปฏิิบัติั ติ ามโครงการที่่�ได้้มีีการกำหนดไว้้แล้้ว
เช่่น การเป็็นสมาชิิก การร่่วมบริิจาค การเสีียสละแรงงาน เป็็นต้น้ จะเป็็นกลุ่่ม� แฟนคลัับ
ทั่่�วไป และจะมีีจำนวนมากมีีลัักษณะของบุุคคลที่่�มีีความชื่่น� ชอบผลงานของนัักแสดง
แต่่อาจไม่่มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับสมาชิิกคนอื่่�น เป็็นลัักษณะรัับข่่าวสารทางเดีียว (One
Way Communication)
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คนภายนอกที่่�ไม่่ได้้เป็็นแฟนคลัับนัักแสดงอย่่างจริิงจััง อาจจะไม่่เข้้าใจ
และมองว่่า พวกกลุ่่ม� แฟนคลัับ เป็็นคนบ้้าดาราไปตามเชีียร์์ตามกรี๊๊ด� ดาราในที่่�ต่่าง ๆ
แต่่การที่่�เขาจะเป็็นกลุ่่�มแฟนคลัับนัักแสดงสัักคนนั้้�นต้้องเกิิดจากความรัักและ
การชื่่น� ชมในผลงานและการวางตััวเป็็นจุดุ เริ่่ม� ต้้น ทำให้้ผู้วิ้� จัิ ยั สนใจลัักษณะแฟนคลัับ
นัั ก แสดงซีีรีีส์์ โ ทรทัั ศ น์์ ไ ทยแนวชายรัั ก ชาย และมีีรูู ป แบบการสื่่� อ สารอย่่างไร
โดยข้้อมูลที่่
ู วิ� จัิ ยั ได้้ในครั้้ง� นี้้จ� ะช่่วยทำความเข้้าใจแฟนคลัับนัักแสดงซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทย
แนวชายรัักชายมากขึ้้�น และเป็็นแนวทางให้้ต้้นสัังกััดใดๆ นำไปใช้้ในการผลิิตซีีรีีส์์
โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชายผ่่านบุุคลิิกนัักแสดงสอดคล้้องความต้้องการผู้้�รัับสาร
ทั้้�งหมดนี้้�กลายเป็็นสิินค้้าที่่�ส่่งเสริิมภาคธุุรกิิจสื่่�อบัันเทิิงให้้เติิบโต
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย

ชายรัักชาย

1. เพื่่อศึ
� กึ ษาลัักษณะของแฟนคลัับนัักแสดงซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยชายรัักชาย
2. เพื่่อศึ
� กึ ษารููปแบบการสื่่อ� สารของแฟนคลัับนัักแสดงซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทย

แนวคิิดและทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชาย หมายถึึง ละครชุุดทางสื่่อ� วิิทยุุโทรทััศน์์
ที่่�ออกอากาศเป็็นตอน ๆ (Episode) อย่่างต่่อเนื่่อ� ง มีีตััวละครหลัักเป็็นรักั เพศเดีียวกััน
เรื่่อ� งราวความสััมพัันธ์ข์ องชายรัักชาย เป็็นซีีรีีส์์ที่่ถู� กู สร้้างจากนิิยายหรืือนิิยายออนไลน์์
ที่่�วัยั รุ่่นชื่
� น่� ชอบ โดยมีีมุุมมองใหม่่แตกต่่างจากอดีีต ซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชาย
เริ่่�มมีีขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2557 คืือเรื่่�อง “รัักวุ่่�น วััยรุ่่�นแสบ” (Love Sick The Series)
เป็็นละครชุุดแรกที่่�กำเนิิดขึ้้�นของ “ซีีรีีส์์วาย” (Boy Love Series) เต็็มรููปแบบและ
เป็็นซีีรีีส์์วายเรื่่�องแรกที่่�ได้้ออกอากาศในช่่องฟรีีทีีวีี สถานีีโทรทััศน์์ระบบอนาล็็อก
ทางสถานีีโทรทััศน์์โมเดิิร์น์ ไนน์์ และออกอากาศคู่่ข� นานผ่่านระบบทีีวีีดิิจิทัิ ลั ทางช่่อง 9
เอ็็มคอตเอชดีี หลัังจากนั้้�นซีีรีีส์์โทรทััศน์์แนวชายรัักชาย มีีการผลิิตขึ้้น� และแพร่่ภาพ
มากขึ้้�นทางสถานีีโทรทััศน์์ฟรีีทีีวีี
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	นัักแสดงชายรัักชาย เป็็นนักั แสดงนำในซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชาย
ที่่�แฟนคลัับชอบมากที่่�สุุด (Brandbuffet, 2022) คืือ
1) ไบร์์ท วชิิรวิิชญ์์ - วิิน เมธวิิน นัักแสดงซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยเรื่่อ� ง “เพราะ
เราคู่่กั� นั ” (2gether The Series) ดััดแปลงจานวนิิยายเรื่่อ� ง “เพราะเราคู่่กั� นั คั่่นกู
� ”ู
สามารถคว้้า 3 รางวััลจากงาน Thailand Actors Award In Japan 2021 โดยมีี
รางวััล ดัังนี้้� ไบร์์ท ได้้รัับรางวััล BEST ACTOR ไบร์์ท และ วิิน ได้้รัับรางวััล BEST
COUPLE และซีีรีีส์์ได้้รางวััล BEST DRAMA แพร่่ภาพทางช่่อง GMM25
2) หยิ่่น� อานัันท์์ - วอร์์ วนรััตน์์ นัักแสดงซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยเรื่่อ� ง “กลรัักรุ่่นพี่่
� ”�
แพร่่ภาพเมื่่อปี
� ี พ.ศ. 2563 ทางแอพพลิิเคชััน WeTV Original ดััดแปลงจากนวนิิยาย
เรื่่�อง วุ่่�นรัักนัักจิ้้�น ดััดแปลงจากนวนิิยายเรื่่�อง “กลรัักรุ่่�นพี่่�” (Love Mechanics)
3) ออฟ จุุมพล อดุุลกิิตติิพร - กััน อรรถพัันธ์์ พููลสวััสดิ์์� นัักแสดงซีีรีีส์์
โทรทััศน์์ไทยเรื่่�อง “ทฤษฎีีจีีบเธอ” (Theory of Love) แพร่่ภาพทางช่่อง GMM25
และ Line TV เมื่่อ� พ.ศ. 2562 ดััดแปลงจากนวนิิยายเรื่่อ� ง “ทฤษฎีีจีีบเธอ” (Theory
of Love) แฟนคลัับ Henry Jenkins (1992, p.12) กล่่าวว่่า “แฟน” มีีประวััติิมา
อย่่างยาวนานและเป็็นคำที่่�มาจากคำว่่า “Fanatic” ที่่�หมายถึึง หลงใหล คลั่่�งไคล้้
คำว่่า “แฟน” เกิิดขึ้้�นครั้้�งแรกเมื่่�อศตวรรษที่่� 19 ที่่�สื่่�อหนัังสืือพิิมพ์์พยายามอธิิบาย
ถึึงบุุคคลที่่�คอยติิดตามทีีมนัักกีีฬาอาชีีพ จึึงได้้กำหนดคำว่่า “แฟน” ขึ้้น� มาเรีียกกลุ่่ม�
คนกลุ่่�มนี้้� หลัังจากนั้้�นถููกเรีียกและพััฒนาความหมายเรื่่�อยมาจนขยายไปถึึงความ
จงรัักภัักดีี พร้้อมอุุทิิศตนเพื่่�อการกีีฬาและงานบัันเทิิงต่่าง ๆ เข้้าด้้วยกััน Michel
de Certeau (1984, p.27) ได้้ให้้คำจำกััดคำ "แฟน" ว่่าเป็็นวััฒนธรรมแฟนเป็็น
ปรากฏการณ์์ที่่�ซัับซ้้อน และมีีหลายมิิติิ มีีรููปแบบของการเข้้าร่่วมในหลายระดัับ
และมีีความเป็็นเจ้้าข้้าวเจ้้าของในสิ่่�งนั้้�น และต้้องการมีีส่่วนร่่วมในการแสดงความคิิดเห็็น
และเป็็นตััวแทนที่่�มีีปากเสีียงให้้กัับชุุมชนหรืือกลุ่่�มของตน ซึ่่�งแฟนคลัับ ในงานวิิจััย
ฉบัับนี้้� เป็็นแฟนคลัับของนัักแสดงซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชายที่่�เป็็นสมาชิิก
ในแฟนด้้อม ดัังนี้้�
1) ไบร์์ท วชิิรวิิชญ์์ - วิิน เมธวิิน นัักแสดงซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยเรื่่อ� ง “เพราะ
เราคู่่�กััน” (2 Gether The Series) มีีชื่่�อด้้อมว่่า “ไบร์์ทวิิน”
2) หยิ่่�น อานัันท์์ - วอร์์ วนรััตน์์ นัักแสดงซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยเรื่่�อง “กลรััก
รุ่่�นพี่่�” มีีชื่่�อด้้อมว่่า “หมููยอ”
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3) ออฟ จุุมพล อดุุลกิิตติิพร - กััน อรรถพัันธ์์ พููลสวััสดิ์์� นัักแสดงซีีรีีส์์
โทรทััศน์์ไทยเรื่่�อง “ทฤษฎีีจีีบเธอ” (Theory of Love) มีีชื่่�อด้้อมว่่า “เบบี๋๋�”
กล่่าวได้้ว่่า กลุ่่�มแฟนคลัับประกอบด้้วยสมาชิิกที่่�มีีสองลัักษณะหลััก ๆ
อยู่่�รวมกััน และงานวิิจัยั นี้้จ� ะได้้ศึกึ ษาถึึงลัักษณะ และรููปแบบการสื่่อ� สารของแฟนคลัับ
ว่่ามีีลัักษณะอย่่างไรบ้้าง
	คุุณลัักษณะของแฟนคลัับในยุุคดิิจิทัิ ลั มีี 4 คุุณลัักษณะ (Brandbuffet,
2022 ) ดัังนี้้�
1) การให้้ของกำนััล (Gift Economy) เป็็นกลุ่่ม� แฟนคลัับที่่�มีีการแลกเปลี่่ย� น
ของกำนััลระหว่่างสมาชิิก อาจเป็็นของสะสม สิินค้้าพิิเศษที่่�ทำขึ้้�นเองเพื่่�อส่่งเสริิม
นัักแสดง ซึ่่�งมีีมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
2) การระดมทุุนทางอิินเทอร์์เน็็ต (Crowdfunding) เป็็นลัักษณะของ
แฟนคลัับที่่�มีีการระดมทุุนสมาชิิกในแฟนด้้อมผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต แอพพลิิเคชั่่นสั
� งั คม
ออนไลน์์ต่่าง ๆ เช่่น ซื้้�อของขวััญ ทำบุุญ บริิจาค
3) การสร้้างชิ้้น� งาน (Fan Creation) ลัักษณะของแฟนคลัับนำความสามารถ
ส่่วนตััวมาสร้้างสรรค์์ผลงานเพื่่�อส่่งเสริิมนัักแสดง เช่่น การวาดรููป ภาพการ์์ตููน
วิิดีีโอสร้้างมีีม (Meme) และการ์์ดรููปนัักแสดง นัับว่่าเป็็นการเพิ่่�มมููลค่่าทางการ
ตลาดของแฟนด้้อม
4) แบรนด์์ด้้อม (Brandom) เมื่่�อนัักแสดงมีีผู้้�ติิดตามจำนวนมาก
เปิิดโอกาสให้้ภาคธุุรกิจิ เข้้ามาต่่อยอดทางการตลาดเพื่่อ� เข้้าถึึงสมาชิิก โดยมีีกิิจกรรม
หรืือเสนอพิิเศษที่่�สนัับสนุุนนัักแสดง ซึ่่�งแบรนด์์จะเข้้าไปส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ของ
นัักแสดงด้้วย
ประเภทของแฟนคลัับจำแนกได้้ 2 ประเภท (McQuail, 1994) ได้้แก่่
1) Fans เป็็นแฟนคลัับที่่�ติิดตามผลงานนัักแสดงจากสื่่�อมวลชน ยึึดติิด
กัั บ เนื้้� อ หาที่่� มีี ผู้้�นำเสนอ ขาดลัั ก ษณะทางสัั ง คมแต่่สามารถเปลี่่� ย นแปลงได้้
ตามสถานการณ์์ ถ้้าเนื้้�อหาเปลี่่�ยนไปกลุ่่�มแฟนจะเคลื่่�อนไหวตาม และอาจสลาย
ตััวทัันทีี เป็็นกลุ่่�มที่่�ได้้รัับกระตุ้้�นผ่่านสื่่�อโดยการเป็็นแฟนเกิิดขึ้้�นด้้วยความสมััครใจ
2) Medium Audience เป็็นแฟนคลัับที่่�มีีความจงรัักภัักดีีอย่่างจริิงจััง
มีีความเหนีียวแน่่นไม่่สลายง่่าย ติิดตามผลงานนัักแสดงอย่่างเต็็มใจ
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ลัักษณะการมีีส่่วนร่่วมของแฟนคลัับในชุุมชนมีี 2 ประเภท (จิินตนา
สุุจจานัันท์์, 2549) ได้้แก่่
1) การมีีส่่วนร่่วมที่่�แท้้จริงิ (Genuine Participation) เป็็นการเปิิดโอกาสใน
การศึึกษาปััญหาและความต้้องการ ร่่วมหาวิิธีีแก้้ปัญ
ั หา ร่่วมวางนโยบายและแผนงาน
ร่่วมตัั ด สิิ น ใจการใช้้ ท รัั พ ยากรที่่� มีีอยู่่� ร่่ว มปฏิิ บัั ติิ ต ามแผนที่่� ก ำหนดไว้้ และ
ร่่วมประเมิินผลโครงการ ซึ่่�งจะเป็็นแฟนคลัับหลัักคอยแจ้้งความเคลื่่�อนไหว และ
มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับสมาชิิก รวมไปถึึงนัักแสดงด้้วย
2) การมีีส่่วนร่่วมที่่�ไม่่แท้้จริิง (No Genuine Participation) เป็็นการ
มีีส่่วนร่่วมเพีียงบางส่่วนโดยเฉพาะเข้้าร่่วมในการปฏิิบััติิตามโครงการที่่�ได้้มีีการ
กำหนดไว้้แล้้ว เช่่น การเป็็นสมาชิิก การร่่วมบริิจาค การเสีียสละแรงงาน เป็็นต้้น
รููปแบบการสื่่�อสาร
การสื่่�อสารเป็็นเครื่่�องมืือที่่�ช่่วยให้้มนุุษย์์ดำรงตนอยู่่�ในสัังคมได้้และ
สร้้างการปฏิิสัมั พัันธ์์ ความเหนี่่�ยวแน่่นของสัังคม โดยรููปแบบการสื่่อ� สารมีีหลายรููปแบบ
ได้้แก่่
การสื่่อ� สารภายในตััวเอง (Intra - Personality Communication) เรีียกว่่า
การสื่่อ� สารกัับตนเอง เป็็นการสื่่อ� สารที่่�เกิิดขึ้้นภ
� ายในตััวเอง มีีเพีียงบุุคคลเพีียงคนเดีียว
ในการสื่่�อสาร บุุคคลเดีียวนั้้�นทำหน้้าที่่�เป็็นผู้้�ส่่งสารและผู้้�รัับสาร เป็็นการสื่่�อสาร
ที่่�เป็็นพื้้�นฐานสำหรัับการสื่่�อสารทุุกประเภท ซึ่่�งเป็็นการเริ่่�มจากการรัับรู้้�ภายใน
ตนเอง ที่่�มีีลัักษณะของการรัับรู้้�ในการเปิิดรัับข่่าวสารมาเกี่่�ยวข้้อง (สมศัักดิ์์�, 2560)
แกมเบิิล (Gamble, & Gamble, 2005) กล่่าวว่่า การรัับรู้้�เป็็นกระบวนการให้้ความสนใจ
เลืือกรัับ การรวบรวม การจััดระบบและการแปลความหมายหรืือสร้้างความหมาย
ให้้แก่่ข้้อมูลที่่
ู ไ� ด้้รับั เพื่่อ� ให้้เข้้าใจความหมายของสิ่่ง� ต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้น� ในสภาพแวดล้้อม
รอบ ๆ ตััว
การสื่่อ� สารระหว่่างบุุคคล (Interpersonal Communication) เป็็นการ
สื่่�อสารที่่�ประกอบด้้วยบุุคคลตั้้�งแต่่ 2 คนขึ้้�นไป มาทำการสื่่�อสารกัันในบทบาทของ
ผู้้�ส่่งสารและผู้้�รับั สารแลกเปลี่่ย� นข่่าวสารกัันโดยตรง มีีลัักษณะการเห็็นหน้้าค่่าตากััน
(Face - to - Face) และเป็็นการสื่่�อสารแบบตััวต่่อตััว (Person to Person)
มีีความเป็็นส่่วนตัวั (Personal) และไม่่เป็็นทางการ (Informal) มากนััก เป็็นกระบวนการ
สื่่�อสารที่่�ผู้้�ส่่งสารและผู้้�รัับสารต่่างกระทำหน้้าที่่�เดีียวกััน บุุคคลหนึ่่�งทำหน้้าที่่�
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ทั้้�งผู้้�ส่่งสารและในขณะเดีียวกัั นก็็ทำหน้้าที่่�ผู้้�รัับสารด้้ ว ย กล่่าวคืือทั้้�งสองฝ่่าย
มีีปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างกัันที่่�เกิิดจากการกระทำเหมืือนกัันในระหว่่างที่่�ทำการสื่่�อสาร
คืือ การเข้้ารหััส แปลความหมาย และถอดรหััสให้้เป็็นสัญ
ั ลัักษณ์์ส่่งไปยัังผู้้�รับั สารที่่�มีี
ลัักษณะแบบวงกลม (ภััสวลีี นิิติเิ กษตรสุุนทร, 2550, พิิชญาพร ประครองใจ. 2558)
การสื่่�อสารดิิจิิทััล (Digital communication) ลัักษณะของการสื่่�อสาร
เป็็นการติิดต่่อแลกเปลี่่�ยน (Transaction) ข่่าวสารในลัักษณะของแบ่่งปัันข้้อมููล
ร่่วมกัันมากขึ้้�น เพื่่�อให้้บรรลุุตามวััตถุุประสงค์์เพื่่�อทำการตกลงสร้้างความเข้้าใจ
ซึ่่�งกัันและกััน ทุุกคนสามารถเป็็นนัักสื่่�อสารหรืือเป็็นผู้้�ทำการสื่่�อสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อย่่างต่่อเนื่่�องและตลอดเวลาเพราะฉะนั้้�นทุุกคนเป็็นผู้้�ทำการสื่่�อสารในลัักษณะ
เป็็นผู้้�กระทำ (Active) และผู้้�ตอบสนอง (Passive) ข่่าวสารได้้ทั้้�งสิ้้�น (กาญจนา
มีีศิิลปวิิกกััย, 2553)
การสื่่�อสารมวลชน (Mass communication) การสื่่�อสารส่่งข้้อมููล
ข่่าวสารผ่่านสื่่อที่่
� เ� รีียกว่่า สื่่อ� มวลชน (Mass Media) ไปยัังกลุ่่ม� มวลชนที่่�มีีจำนวนมาก
ในเวลาเดีียวหรืือใกล้้เคีียงกััน เพื่่�อให้้การสื่่�อสารเป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว ในสถานที่่�
ที่่�ผู้้�รับั สารอาศััยแตกต่่างกััน เนื่่อ� งจากสัังคมในปััจจุบัุ นั เป็็นสังั คมที่่�มีีขนาดใหญ่่ และ
มีีความสลัับซัับซ้้อน การสื่่อ� สารในปััจจุบัุ นจึ
ั งึ ต้้องอาศััยระบบการสื่่อ� สารมวลชนเป็็น
ส่่วนสำคััญ (DeFleur M.C. อ้้างใน กิิติิมา สุุรสนธิิ, 2542)
เครืือข่่ายการสื่่�อสาร
	สื่่�อบุุคคลถืือเป็็นสื่่�อที่่�มีีอิิทธิิพลอย่่างมากต่่อการเปลี่่�ยนแปลงทััศนคติิ
พฤติิกรรมของผู้้�รัับสารในสัังคม เพราะสื่่�อบุุคคลไม่่ได้้ทำหน้้าที่่�เพีียงส่่งผ่่านข้้อมููล
ข่่าวสาร แต่่ยัังสามารถทำให้้เกิิดความเปลี่่�ยนแปลงทางความคิิดและพฤติิกรรม
บุุคคลได้้ ความสััมพัันธ์ท์ างสัังคมของบุุคคลเริ่่ม� ต้้นผ่่านการสื่่อ� สารเรีียกว่่า “เครืือข่่าย
การสื่่อ� สาร” (กาญจนา แก้้วเทพ และคณะ, 2549) มีีความหมายว่่า การติิดต่่อสื่่อ� สาร
ระหว่่างบุุคคลในการถ่่ายทอดข่่าวสารของสมาชิิกในกลุ่่�ม เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ
ในการดำเนิินชีีวิิตหรืือบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ที่่ตั้้� ง� ไว้้ (พััชนีี เชยจรรยา และคณะ, 2541)
แบ่่งลัักษณะเครืือข่่าย 2 ประเภทใหญ่่ ดัังนี้้�
1) เครืือข่่ายการสื่่�อสารแบบไม่่เป็็นทางการ (Information Network)
เป็็นเครืือข่่ายการสื่่อ� สารที่่�เกิิดขึ้้น� เอง เป็็นการสื่่อ� สารระหว่่างบุุคคลที่่�ไม่่มีีการมอบหมาย
หรืือบัังคัับให้้ทำการติิดต่่อ เป็็นการสื่่อ� สารที่่�เกิิดขึ้้นอย่่
� างตั้้ง� ใจ และเป็็นอิิสระของสมาชิิก
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โดยมีีอััตราความถี่่�และความเข้้มข้้นในการสื่่�อสารที่่�แตกต่่างกััน
2) เครืือข่่ายการสื่่�อสารแบบเป็็นทางการ (Formation Network)
เป็็นการสื่่�อสารที่่�ถููกกำหนดขึ้้�นเพื่่�อปฏิิสััมพัันธ์์ของสมาชิิกในเครืือข่่าย โดยการ
สื่่อ� สารมีีการวางแผนอย่่างแน่่นอน มีีโครงสร้้าง บทบาท และสถานภาพของสมาชิิก
อย่่างชััดเจน
เครืือข่่ายการสื่่�อสาร เป็็นรููปแบบหนึ่่�งของการสื่่�อสารในปััจจุุบัันที่่�มีี
สื่่�อออนไลน์์เข้้ามามีีอิิทธิิพลในชีีวิิตประจำวัันของบุุคคลอย่่างมาก และมีีอิิทธิิพลต่่อ
บทบาทสำคััญในการสื่่�อสารของสมาชิิกในเครืือข่่ายเช่่นกััน
ลัักษณะของการสื่่�อสารมีี 2 รููปแบบ (Leavitt, 1978 อ้้างใน เจษฎา
รััตนเขมากร, 2541) ดัังนี้้�
1) การสื่่อ� สารแบบรวมศููนย์ก์ ลาง (Centralization Communication)
เป็็นการสื่่อ� สารที่่�มีีใครคนใดคนหนึ่่�งเป็็นศูนย์
ู ก์ ลางหรืือทางผ่่าน โดยที่่�สมาชิิกคนอื่่น�
ไม่่มีีการติิดต่่อกัันโดยตรง แต่่ทำการติิดต่่อกัันโดยผ่่านตััวกลาง
2) การสื่่อ� สารแบบกระจายศููนย์ก์ ลาง (Decentralized Communication)
เป็็นการสื่่�อสารที่่�สมาชิิกในกลุ่่�มติิดต่่อกัันโดยอิิสระ ไม่่มีีใครตััดสิินใจคนเดีียว
แต่่ร่่วมกัันคิิด ร่่วมกัันแก้้ปััญหา เป็็นวิิธีีที่่�ใช้้กัับกระบวนการสื่่�อสารของคนกลุ่่�มมาก
เพราะทุุกคนมีีปฏิิสััมพัันธ์์กััน
การสื่่อ� สารจะราบรื่่นย่่อ
� มเกิิดขึ้้นจ
� ากผู้้�สื่อ่� สาร พยายามสร้้างความสััมพัันธ์์
ในกลุ่่�มให้้มีีความเหนีียวแน่่นย่่อมมีีลัักษณะของการสื่่�อสารแตกต่่างกัันได้้
ระเบีียบวิิธีีวิิจััย
การวิิจััยนี้้�มุ่่�งศึึกษาลัักษณะของแฟนคลัับและรููปแบบการสื่่�อสารของ
แฟนคลัับนัักแสดงซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชาย เป็็นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ
(Qualitative Research) เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ คืือ แบบสััมภาษณ์์เชิิงลึึก (In Depth
Interview) โดยคำถามมีีลัักษณะปลายเปิิดแบบกึ่่�งโครงสร้้าง ผู้้�ให้้ข้้อมููลสำคััญ คืือ
แฟนคลัับของนัักแสดงซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชาย เรื่่�อง “เพราะเราคู่่�กััน”
(2gether The Series) (2563) เรื่่�อง “กลรัักรุ่่�นพี่่�” (2565) และเรื่่�อง “ทฤษฎีี
จีีบเธอ” (Theory of Love) (2562) โดยแฟนคลัับที่่�ทำการศึึกษาอาศััยในเขต
กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ผู้้�วิิจััยเจาะจงผู้้�ให้้ข้้อมููลสำคััญคนแรก หลัังจากนั้้�น
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ใช้้การแนะนำการเลืือกผู้้�ให้้ข้้อมููลสำคััญแบบปากต่่อปาก (Snowball Sampling
Technique) ไปยัั ง แฟนคลัั บ คนอื่่� น ๆ เป็็ น การแนะนำต่่อไปเรื่่� อ ย ๆ และ
การสัังเกตการณ์์แบบไม่่มีีส่่วนร่่วมจนกระทั่่�งมีีการอิ่่�มตััวของข้้อมููล จึึงได้้กลุ่่�มผู้้�ให้้
ข้้อมููลสำคััญ จำนวน 28 คน
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล ผู้้�วิิจััยทำการวิิเคราะห์์ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์
ผู้ใ้� ห้้ข้อมู
้ ลู สำคััญ จำนวน 28 คน และนำเสนอข้้อมูลจ
ู ากการวิิจัยั ด้้วยวิิธีีการนำเสนอ
ข้้อมููลเชิิงพรรณนา
ผลการวิิจััย
	จากการศึึ ก ษาวิิ จัั ย รูู ป แบบการสื่่� อ สารของแฟนคลัั บ นัั ก แสดง
ซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชาย ผู้้�วิจัิ ยั ได้้นำแนวคิิดเกี่่ย� วกัับแฟนคลัับ ซีีรีีส์์โทรทััศน์์
ชายรัักชาย และรููปแบบการสื่่อ� สารมาเป็็นกรอบในการศึึกษา พบผลการศึึกษา ดัังนี้้�
1. แฟนคลัับนัักแสดงซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชาย เป็็นกลุ่่�มวััยรุ่่�น
สมััยใหม่่ที่่�อายุุตั้้�งแต่่ 13 ปีีขึ้้�นไป จนถึึง 35 ปีี เป็็นเพศหญิิง 24 คน เพศทางเลืือก
4 คน มีีสถานะโสด มีีการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาจนถึึงระดัับปริิญญาโท อาชีีพ
นัักเรีียน นัักศึึกษา และพนัักงานเอกชน ที่่�มาการเป็็นแฟนคลัับนัักแสดงซีีรีีส์์โทรทััศน์์
ไทยชายรัักชาย พบว่่า 1) แฟนคลัับนัักแสดงส่่วนใหญ่่มาจากการเป็็นสาววาย
หมายถึึงเป็็นผู้้�ที่่�ชื่่�นชอบเนื้้�อหาแนวชายรัักชายอยู่่�แล้้ว จำนวน 20 คน เมื่่�อรัับชม
ซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยชื่่น� ชอบนัักแสดงจึึงติิดตามเป็็นแฟนคลัับ 2) แฟนคลัับที่่�รับั ชมซีีรีีส์์
โทรทััศน์์ไทยและชื่่น� ชอบนัักแสดงติิดตามเป็็นแฟนคลัับ จำนวน 5 คน และ 3) แฟนคลัับ
ที่่�มาจากการชื่่�นชอบตััวนัักแสดงมาก่่อน จำนวน 3 คน
		
1.1 ลัักษณะของแฟนคลัับนัักแสดงซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยชายรััก
ชาย พบว่่า แฟนคลัับนัักแสดงซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชายมีีลัักษณะที่่�ชััดเจน
2 ลัักษณะ คืือ
			
1.1.1 แฟนคลัับหลััก เป็็นแฟนคลัับที่่�มีีส่่วนร่่วมที่่�แท้้
จริิงในการสื่่อ� สารข่่าวสารของนัักแสดงคอยแจ้้งความเคลื่่อน
� ไหวอย่่างต่่อเนื่่อ� ง และ
มีีปฏิิสัมั พัันธ์กั์ บั สมาชิิกในด้้อม นำเสนอข่่าวและกิิจกรรม นััดวััน - เวลา วิิธีีการ และ
ปั่่�นแท็็กทวิิตเตอร์์ ซึ่่�งแฟนคลัับหลัักที่่�พบเป็็นผู้้�ร่่วมสร้้างบ้้านเบสมีีจำนวน 3 คน
มีีบทบาทในการสื่่�อสารกัับสมาชิิก ผ่่านช่่องทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์ อาทิิ ทวิิตเตอร์์

370

วารสารการสื่่�อสารมวลชน คณะการสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ปีีที่่� 10 ฉบัับที่่� 1 มกราคม - มิิถุุนายน 2565

(Twitter) และไลน์์ ออ ฟฟิิ ศ เชีียล (Line Official) และรวมไปถึึ ง สื่่� อ สารกัั บ
ต้้นสังั กััดนัักแสดง แฟนคลัับหลัักมัักมีีลัักษณะของการสื่่อ� สารแบบสองจัังหวะ (Two
Step Flow of Communications) กล่่าวคืือ เป็็นผู้้�นำความคิิด รัับข่่าวสารจาก
ต้้นสัังกััด กลั่่�นกรองข่่าวสารก่่อนที่่�จะส่่งข่่าวสารไปให้้สมาชิิกในด้้อม รีีทวิิตเตอร์์
(Retweet) จากแหล่่งต่่าง ๆ อาทิิ แอคเคาท์์นัักแสดง แอคเคาท์์ GMM Official
และอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนัักแสดง กลุ่่�มแฟนคลัับลัักษณะนี้้�มีีความภัักดีีต่่อนัักแสดง
เหนีียวแน่่นและคงทนต่่อการเป็็นกลุ่่�ม มีีบทบาทในการระดมทุุนทางอิินเตอร์์เน็็ต
(Crowdfunding) เช่่น ระดมทุุนรับั บริิจาคเงิินของ “ด้้อมเบบี๋๋�” เพื่่อช่่ว
� ยเหลืือไฟไหม้้
ชุุมชนตากสิิน 23 (ในนามออฟกัันและแฟนคลัับ)
			
1.1.2 แฟนคลัับทั่่�วไป เป็็นแฟนคลัับที่่�มีีลัักษณะ
ชื่่� น ชอบผลงานและตัั วนัั ก แสดงตามสื่่� อ มวลชน อาจไม่่ได้้ เ ข้้ า ไปมีีปฏิิ สัั ม พัั นธ์์
อย่่างลึึกซึ้้ง� นััก เป็็นแฟนคลัับที่่�รับั ข่่าวสารจากบ้้านเบส จากแฟนคลัับกัันเอง ซึ่่ง� แฟนคลัับ
ลัักษณะนี้้เ� ป็็นผู้้�รับั สารเชิิงรัับ (Passive Audience) จากแหล่่งข้้อมูลู มากกว่่าจะเป็็น
ผู้้�ส่่งสาร และเป็็นผู้้�ร่่วมกิิจกรรมตามวััน – เวลาที่่�ได้้รับั ข่่าวสารจากช่่องทางสื่่อสั
� งั คม
ออนไลน์์ และเพื่่อน
� แฟนคลัับด้้วยกััน แต่่พบว่่าแฟนคลัับทั่่�วไปมีีการแลกเปลี่่ย� นของ
สะสม เช่่น โฟโต้้การ์์ด (Photo Cards) สติิกเกอร์์ (Sticker Papers) และเข็็มกลััด
รููปนัักแสดงที่่�สร้้างสรรค์์ขึ้้�นมาด้้วยตััวเอง แฟนคลัับทั่่�วไป มีีจำนวน 25 คน
		
1.2 เหตุุผลในการเข้้ากลุ่่ม� แฟนคลัับ จากการศึึกษาพบว่่า ในการ
รวมกลุ่่ม� กัันของบุุคคลจนกลายเป็็นชุุมชนแฟนคลัับสามารถสรุุปได้้ 3 เหตุุผล ได้้แก่่
			
1.2.1 ต้้องการสนัับสนุุนนักั แสดง ในการจััดกิิจกรรม
การส่่งเสริิมในทุุกด้้านของนัักแสดงเท่่าที่่�ทำได้้
			
1.2.2 ต้้องการสื่่อ� สารถึึงนัักแสดง คืือแสดงออกความ
เป็็นหนึ่่�งเดีียวกัับนัักแสดง
			
1.2.3 ต้้องการส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ให้้กัับนัักแสดง
เนื่่�องจากต้้องการให้้นัักแสดงที่่�ชื่่�นชอบประสบความสำเร็็จและมีีความสุุข
โดยทั้้�งสามเหตุุผลตามลำดัับมาจากความคิิดเห็็นของแฟนคลัับหลััก และ
เหตุุผลของแฟนคลัับทั่่�วไป ได้้แก่่ อยากเจอนัักแสดงที่่�ตนชื่่น� ชอบ และได้้เจอสมาชิิกด้้อม
คนอื่่�น ๆ
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2. ทิิศทางการสื่่�อสารของแฟนคลัับนัักแสดงซีีรีีส์์ละครโทรทััศน์์ไทย
ชายรัักชาย จากการศึึกษา พบว่่า แฟนคลัับนัักแสดงซีีรีีส์์ละครโทรทััศน์์ไทยชายรัักชาย
มีีการสื่่�อสารในลัักษณะ 2 ทิิศทาง ได้้แก่่
		
2.1 การสื่่อ� สารแบบเส้้นตรง โดยรููปแบบการสื่่อ� สารภายในตััวเอง
ของแฟนคลัับ และการสื่่�อสารของแฟนคลัับที่่�ทำหน้้าที่่�ในการแจ้้งข่่าวสารของ
นัักแสดงให้้แก่่แฟนคลัับคนอื่่�น ๆ เช่่น ตารางการทำงานของนัักแสดง สถานที่่� และ
เวลาออกงานของนัักแสดง กิิจกรรมที่่�จะดำเนิินการ และข้้อผิิดพลาดที่่�เกิิดขึ้้�น
		
2.2 การสื่่�อสารแบบวงกลม เป็็นการสื่่�อสารของแฟนคลัับกัับ
แฟนคลัับ และการสื่่อ� สารระหว่่างแฟนคลัับกัับนัักแสดงในการแลกเปลี่่ย� นความคิิด
ความสนุุกสนาน ความห่่วงใย และการแสดงความยิินดีีกันั และกััน การขอความคิิดเห็็น
ความร่่วมมืือในการจััดกิิจกรรม
3. รููปแบบการสื่่�อสารของแฟนคลัับนัักแสดงซีีรีีส์์ละครโทรทััศน์์ไทย
แนวชายรัักชาย จากการศึึกษาพบว่่า แฟนคลัับนัักแสดงซีีรีีส์์ละครโทรทััศน์์ไทย
แนวชายรัักชายมีีรููปแบบการสื่่�อสาร 3 รููปแบบ ได้้แก่่
		
3.1 การสื่่อ� สารภายในตััวเอง เป็็นการรัับรู้้�ถึงึ เนื้้�อหาและบทบาท
ตััวละครของนัักแสดง การนึึกภาพนัักแสดงที่่�ชื่น่� ชอบคู่่�กันั (จิ้้นกั
� นั ) มีีความสุุขในการ
เก็็บสะสมรููปภาพ และความชื่่�นชอบเนื้้�อหาความสััมพัันธ์์ชายรัักชาย ชื่่�นชมและ
ภููมิิใจในตััวนัักแสดง
		
3.2 การสื่่�อสารระหว่่างแฟนคลัับกัับแฟนคลัับ โดยเนื้้�อหา
ที่่�สื่อ่� สาร ได้้แก่่ ข้้อมูลวั
ู นั เวลาและสถานที่่�รับั งานของนัักแสดง การส่่งกำลัังใจ และ
แนะนำการเดิินทาง โดยรููปแบบการสื่่อ� สารของแฟนคลัับนัักแสดงซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทย
แนวชายรัักชาย มีี 2 รููปแบบ คืือ การสื่่อ� สารผ่่านสื่่อออน
�
ไลน์์ และการสื่่อ� สารระหว่่าง
บุุคคลแบบเห็็นหน้้าค่่าตาเป็็นสำคััญ
			
3.2.1 การสื่่อ� สารผ่่านสื่่อออน
� ไลน์์ (Online) โดยเนื้้�อหา
ที่่�สื่่�อสาร ได้้แก่่ ข้้อมููลวััน เวลาและสถานที่่�รัับงานของนัักแสดง การส่่งกำลัังใจ
แนะนำการเดิินทาง และภาพอิิริิยาบถของนัักแสดง ได้้แก่่
			
1) ทวิิตเตอร์์ (Twitter) เป็็นช่่องทางหลัักในการสื่่อ� สาร
ส่่งเสริิมชื่่�อเสีียงนัักแสดง ผู้้�ให้้ข้้อมููลสำคััญใช้้คำว่่า “ปั่่�นทวิิตเตอร์์” ให้้กัับนัักแสดง
ด้้วยการส่่งข้้อมูลข่่
ู าวสาร การขอความร่่วมมืือการติิดแฮชแท็็ก (Hashtag) กดชื่่น� ชอบ
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(Like) การรีีทวิิต (Retweet) แสดงความคิิดเห็็น (Comment) และการกระจาย
ข่่าวสาร
			
2) อิินสตาแกรม (Instagram) เป็็นช่่องทางในการเผยแพร่่
รููปภาพเป็็นหลััก ซึ่่�งภาพส่่วนใหญ่่จะเป็็นภาพของนัักแสดงที่่�ชื่่�นชอบในแต่่ละวััน
และอิิริิยาบถ เช่่น การออกกิิจกรรม กิิจกรรมกัับแฟนคลัับ ยัังสามารถเป็็นช่่องทาง
การสื่่�อสารในรููปแบบ กดชื่่�นชอบ (Like) การแบ่่งปััน (Share) และการแสดง
ความคิิดเห็็น (Comment)
			
3) ไลน์์ (Line) เป็็นช่่องทางนี้้ส� ามารถสื่่อ� สารได้้ทันทีีทั
ั นั ใด
แจ้้งข่่าวได้้เร็็วและโต้้ตอบกัันได้้อย่่างรวดเร็็ว ซึ่่�งในแอพพลิิเคชั่่�น Line กลุ่่�ม Line
ที่่�เปิิดอาจมีี 2 ลัักษณะ คืือ 1) กลุ่่�มปิิด หมายถึึง กลุ่่�ม Line (Line Group) ที่่�มีี
นัักแสดงและแฟนคลัับหลัักเป็็นสมาชิิก มีีการสื่่อ� สารระหว่่างแฟนคลัับหลัักเป็็นส่่วนใหญ่่
ซึ่่�งจะมีีคนเข้้าหรืือออกในกลุ่่�มไม่่มากนััก สมาชิิกมีีความคงทนต่่อกลุ่่�ม และ 2) กลุ่่�ม
Open Chat หมายถึึง กลุ่่�มที่่�อาจมีีนัักแสดงและแฟนคลัับหลัักเป็็นสมาชิิกด้้วยก็็ได้้
แต่่เป็็นกลุ่่�มที่่�เปิิดกว้้างให้้แฟนคลัับทั่่�วไป หรืือสมาชิิกใหม่่ ๆ เข้้าร่่วมได้้ ทั้้�งนี้้�เป็็น
กลุ่่ม� ที่่�สมาชิิกเข้้าออกบ่่อย อาจไม่่มีีความคงทนของสมาชิิกนััก และสมาชิิกมัักใช้้ชื่อ่�
และรููปภาพอวตารเป็็นส่่วนใหญ่่
	รููปแบบการสื่่�อสารออนไลน์์เป็็นช่่องทางการสื่่�อสารของแฟนคลัับหลััก
ในการรัับข่่าวสารจากต้้นสังั กััด และแหล่่งอื่่น� ๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อนักั แสดง เนื้้�อหา
การสื่่�อสาร ได้้แก่่ ข้้อมููลวััน เวลาและสถานที่่�รัับงานของนัักแสดง การส่่งกำลัังใจ
แนะนำการเดิินทาง และภาพอิิริิยาบถของนัักแสดง ซึ่่�งเป็็นช่่องทางส่่งข่่าวสารไป
ยัังสมาชิิกในด้้อมที่่�เป็็นแฟนคลัับทั่่�วไป ส่่วนแฟนคลัับทั่่�วไปใช้้ช่่องทางการสื่่�อสาร
ออนไลน์์ในการรัับข่่าวสารมากกว่่าการส่่งข่่าวสาร
			
3.2.2 การสื่่�อสารแบบเห็็นหน้้าค่่าตา (Face to
Face Communication) เป็็นการสื่่อ� สารที่่�เห็็นหน้้าค่่าตากัันของแฟนคลัับ มัักเป็็น
กิิจกรรม Meeting งานวัันเกิิดของนัักแสดง และงานแสดงความยิินดีีจบการศึึกษา
ซึ่่�งจะเป็็นงานที่่�ทำให้้แฟนคลัับได้้มีีโอกาสเจอหน้้าค่่าตากััน และพููดคุุยกััน
		
3.3 การสื่่�อสารระหว่่างแฟนคลัับกัับนัักแสดงมีีรููปแบบดัังนี้้�
1) การสื่่�อสารออนไลน์์ ได้้แก่่ ทวิิตเตอร์์ ไลน์์ และอิินสตาแกรม 2) การสื่่�อสาร
สาธารณะ ได้้แก่่ สื่่�อกิิจกรรม อาทิิ Food Support/Food Truck Fan Meeting
และใช้้สื่่�อวััตถุุแสดงออกความเป็็นเอกลัักษณ์์ของกลุ่่�ม และ 3) การสื่่�อสารมวลชน
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โดยผู้�านิส่อิ� อิินิเตอิร์์เนิ็ต อิาทิ แอิพพลัิเคชันิส่อิ� สังคมอิอินิไลันิ์ แลัะส่อิ� มวิลัชนิ ได้แก�
โปสเตอิร์์ บิลับอิร์์ด (Billboard) โดยเนิ่�อิหาท้�ส่�อิสาร์ ได้แก� ส�งกำลัังใจั การ์อิวิยพร์
วิันิเกิด จับการ์ศึกษา จััดกิจักร์ร์มเนิ่�อิงในิวิันิเกิด แลัะทำบุญ การ์ส่�อิสาร์ร์ะหวิ�าง
แฟนิคลัับกับนิักแสดงจัะไม�ม้ร์ูปแบบการ์ส่�อิสาร์ร์ะหวิ�างบุคคลั
ภิาพิ่ที� 1 ร์ูปแบบการ์ส่อิ� สาร์ขอิงแฟนิคลัับนิักแสดงซี้ร์ส้ โ์ ทร์ทัศนิ์ไทยแนิวิชายร์ักชาย

จัากผู้ลัการ์วิิจััย สามาร์ถุสร์ุปได้ตามภัาพท้� 1 ร์ูปแบบการ์ส่�อิสาร์ขอิง
แฟนิคลัับนิักแสดงซี้ร์ส้ โ์ ทร์ทัศนิ์ไทยแนิวิชายร์ักชาย ผูู้วิ้ จัิ ยั พบลัักษณะขอิงแฟนิคลัับ
ม้ 2 ลัักษณะค่อิ แฟนิคลัับหลััก แลัะแฟนิคลัับทัวิ� ไป ม้ร์ปู แบบการ์ส่อิ� สาร์ ตัง� แต�การ์
ส่�อิสาร์ภัายในิตัวิเอิง ในิการ์คิด ทบทวินิ แลัะร์ู้สึกต�อิตนิเอิงแลัะนิักแสดงท้�ช่�นิชอิบ
เม่�อิเข้าไปเป็นิสมาชิกขอิงแฟนิด้อิมจัะม้ร์ูปแบบการ์ส่�อิสาร์ร์ะหวิ�างแฟนิคลัับกับ
แฟนิคลัับ โดยอิาศัยส่อิ� อิอินิไลันิ์แลัะส่อิ� สาร์ร์ะหวิ�างบุคคลัแบบเห็นิหนิ้าค�าตา ตามลัำดับ
เนิ่อิ� หาท้ส� อิ่� สาร์ ได้แก� ข้อิมูลัวิันิ เวิลัาแลัะสถุานิท้ร์� บั งานิขอิงนิักแสดง การ์ส�งกำลัังใจั
แนิะนิำการ์เดินิทาง แลัะภัาพอิิร์ิยาบถุขอิงนิักแสดง เป็นิช�อิงทางท้�สามาร์ถุส่�อิสาร์
กลัับได้งา� ย แต�แฟนิคลัับหลัักมักม้บทบาทเป็นิผูู้ส้ ง� สาร์ แฟนิคลัับทัวิ� ไปมักม้บทบาท
เป็นิผูู้ร์้ บั สาร์ ส�วินิร์ูปแบบการ์ส่อิ� สาร์แฟนิคลัับกับนิักแสดง อิาศัยการ์ส่อิ� สาร์อิอินิไลันิ์
การ์ส่�อิสาร์สาธุาร์ณะ แลัะการ์ส่�อิสาร์มวิลัชนิ ตามลัำดับ โดยเนิ่�อิหาส่�อิสาร์ ได้แก�
ส�งกำลัังใจั การ์อิวิยพร์วิันิเกิด จับการ์ศึกษา กิจักร์ร์มเนิ่�อิงในิวิันิเกิด แลัะทำบุญ
ซีึ�งส่�อิในิการ์ส่�อิสาร์ในิร์ูปแบบการ์ส่�อิสาร์แฟนิคลัับกับนิักแสดง มักเป็นิลัักษณะ
แฟนิคลัับเป็นิผูู้้ส�งสาร์ไปยังนิักแสดงท้�ตนิช่�นิชอิบ แลัะนิักแสดงจัะส่�อิสาร์กลัับ
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โดยไม่่เจาะจงสื่่อ� ในการสื่่อ� สารในการแสดงออกถึึงการรัับรู้้� ขอบคุุณ และประทัับใจ
อภิิปรายผล
ลัักษณะของแฟนคลัับนัักแสดงซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชายที่่�เกิิดขึ้้น�
มีี 2 รููปแบบ คืือ 1) แฟนคลัับหลััก เป็็นแฟนคลัับที่่�มีีส่่วนร่่วมที่่�แท้้จริงิ ในการสื่่อ� สาร
ข่่าวสารของนัักแสดงคอยแจ้้งความเคลื่่�อนไหวอย่่างต่่อเนื่่�อง และมีีปฏิิสััมพัันธ์์
กัับสมาชิิกในด้้อม นำเสนอข่่าวและกิิจกรรม นััดวััน - เวลา วิิธีีการ และปั่่�นแท็็กทวิิตเตอร์์
หรืือเรีียกว่่า “Medium Audience” (McQuail, 1994) มีีความเหนีียวแน่่น
ของการเป็็นสมาชิิก มุ่่�งเน้้นเป็็นผู้้�ส่่งสารและประสานงานในด้้อม 2) แฟนคลัับทั่่�วไป
มีีลัั ก ษณะชื่่� น ชอบผลงานและตัั วนัั ก แสดงตามสื่่� อ มวลชน อาจไม่่ได้้ เ ข้้ า ไปมีี
ปฏิิสััมพัันธ์์อย่่างลึึกซึ้้�ง เป็็นแฟนคลัับที่่�รัับข่่าวสารจึึงเป็็นผู้้�รัับสารเชิิงรัับ (Passive
Audience) จากแหล่่งข้้อมููล และเป็็นผู้้�ร่่วมกิิจกรรมมากกว่่าจะเป็็นผู้้�ส่่งสาร หรืือ
เรีียกว่่า “Fans” (McQuail, 1994) เปลี่่�ยนแปลงได้้ สลายตััวง่่าย เป็็นกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ
กระตุ้้�นผ่่านสื่่�อ การสื่่�อสารกลัับของแฟนคลัับมัักสื่่�อสารกลัับ (Feedback) ไปยััง
นัักแสดง ด้้วยพฤติิกรรม สอดคล้้องกัับ ออทมาสซ์์จิิน และไลแอนน์์ (Otmazgin &
Lyan. 2013) กล่่าวว่่า แฟนคลัับไม่่ใช่่คนที่่�นำเข้้า (Input) มาบริิโภคอย่่างเดีียว
แต่่สามารถเป็็นคนที่่�มีีบทบาทในการโน้้มนำวััฒนธรรมสิินค้้า เสมืือนนัักการตลาด
นัักสื่่�อสารมวลชนหรืือนัักวิิเคราะห์์คอนเทนต์์นำออก (Output) ด้้วย
	รููปแบบการสื่่�อสารเริ่่�มต้้นที่่�การสื่่�อสารภายในตนเอง (Intra Personal
Communication) ของแฟนคลัับต่่อนัักแสดงซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชาย
ที่่�มีีความสุุขในเนื้้�อหาความสััมพัันธ์์ชายรัักชาย ชื่่�นชมและภููมิิใจในตััวนัักแสดง
สอดคล้้องกัับ เสนาะ ติิเยาว์์ (2542) ว่่า การสื่่�อสารภายในตััวเองเป็็นการคิิด
วิิเคราะห์์ และการตััดสิินใจเพีียงลำพััง เป็็นผู้้�แปลความหมายนั้้�น ๆ ด้้วยตนเอง
เมื่่�อได้้รัับชมซีีรีีส์์โทรทััศน์์ไทยแนวชายรัักชายความดึึงดููดของนัักแสดงทำให้้เกิิด
ความชื่่น� ชอบ และแสวงหาข้้อมูลู จนติิดตามผลงาน และกลายเป็็นแฟนคลัับในด้้อม
ที่่�ตนสนใจ สอดคล้้องกัับการศึึกษาของศุุภิิสรา นิ่่�มครุุฑ (2560) เรื่่�องความสััมพัันธ์์
กึ่่ง� ความจริิง กล่่าวคืือผู้ช้� มตีีความของการปฏิิสัมั พัันธ์กั์ บั นัักแสดงว่่าเป็็นความใกล้้ชิดิ
ยิ่่�งติิดตามข่่าวสารบ่่อยมากยิ่่�งมีีความผููกพััน ซึ่่�งความผููกพัันขึ้้�นอยู่่�บนพื้้�นของผู้้�ชม
ที่่�ได้้รัับชมนัักแสดงคนนั้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง แต่่ความสััมพัันธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นเพีียงฝ่่ายเดีียว
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การปฏิิสัมั พัันธ์ท์ างสัังคมกึ่่ง� ความจริิงนี้้มีีผลต่่อ
�
การเปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมของแฟนคลัับ
ยิ่่�งแฟนคลัับติิดตามและได้้รัับข่่าวสารมากเท่่าไร และตอบสนองความต้้องการได้้ดีี
ยิ่่�งทำให้้มีีความรััก เหนีียวแน่่น และให้้ความร่่วมมืืออย่่างง่่ายดาย
การเป็็นสมาชิิกของแฟนคลัับในแฟนด้้อม พบว่่า แฟนคลัับมีีรููปแบบ
การสื่่�อสารระหว่่างกััน 2 รููปแบบ คืือ การสื่่�อสารระหว่่างแฟนคลัับกัับแฟนคลัับ
โดยที่่� กฤตยา ธัันยาธเนศ (2560) เรีียกว่่ารููปแบบการสื่่�อสารแนวระนาบ โดยการ
สื่่อ� สารลัักษณะนี้้มั� กั เป็็นการสื่่อ� สารทั้้�งแบบเส้้นตรงและแบบวงกลม และการสื่่อ� สาร
ระหว่่างแฟนคลัับกัับนัักแสดง โดยแฟนคลัับเลืือกใช้้สื่่�อมวลชนเพื่่�อสื่่�อสารกัับ
นัักแสดงโดยมีีเหตุุผลคืือ สนัับสนุุนนักั แสดง สร้้างความเป็็นหนึ่่�งเดีียวกัันกับั นัักแสดง
และส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ให้้กับั นัักแสดง ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับ เพิ่่�มพร ณ นคร และณััฏฐ์วั์ ฒ
ั น์์
ธรพรรณสิิน (2560, น. 144-163) ได้้ศึึกษาบทบาทหน้้าที่่�ของสื่่�อมวลชนในการ
กำหนดข่่าวสารและสร้้างการรัับรู้้�ข่่าวสารให้้แก่่สัังคม กล่่าวคืือ แฟนคลัับเลืือก
ใช้้สื่่�อมวลชนกำหนดข่่าวสารของนัักแสดงที่่�ตนชื่่�นชอบเพื่่�อเผยแพร่่ให้้กัับสัังคม
โดยแฟนคลัับหลัักมีีบทบาทเป็็นผู้้�นำและเป็็นตััวกลางในการสื่่�อสาร ซึ่่�งทำหน้้าที่่�
เลืือกสาร กลั่่น� กรอง และกระจายข่่าว สอดคล้้องกัับผลการวิิจัยั ของ ชนกานต์์ รัักชาติิ
และพััชนีี เชยจรรยา (2559) กล่่าวว่่า ผู้้�นำกลุ่่ม� เปรีียบเสมืือนจุุดศููนย์ก์ ลางของแฟนคลัับ
ในการสื่่อ� สารให้้เกิิดการรวมตััวทำกิิจกรรมให้้ศิลปิ
ิ นิ มีีความเชื่่อ� มโยงระหว่่างแฟนคลัับ
ในการสร้้างเครืือข่่ายและการดำรงอยู่่�ของกลุ่่�ม อีีกทั้้�งเป็็นลัักษณะการสื่่�อสาร
แบบรวมศููนย์์กลาง (Centralization Communication) ตามแนวคิิดของ ลีีวิิทท์์
(Leavitt, 1978 อ้้างใน เจษฎา รััตนเขมากร, 2541) กล่่าวคืือ ผู้้�นำกลุ่่�มหมายถึึง
แฟนคลัับหลัักมัักถููกเรีียกว่่า “บ้้านเบส” เป็็นตััวกลางของการสื่่�อสารในด้้อม
ความพยายามสร้้างความสััมพัันธ์ข์ องแฟนคลัับใช้้การสื่่อ� สารเป็็นเครื่่อ� งมืือ
โดยช่่องทางการสื่่�อสารที่่�ใช้้ คืือ การสื่่�อออนไลน์์ สื่่�อกิิจกรรม และสื่่�อสารมวลชน
ซึ่่�งเป็็นการสื่่�อสารเครืือข่่าย (Network) ที่่�มีีการผสมผสานระหว่่างเครืือข่่าย
การสื่่อ� สารแบบไม่่เป็็นทางการ (Information Network) ที่่�ไม่่มีีการบัังคัับ ไม่่มีีการ
มอบหมาย เป็็นการสื่่อ� สารที่่�เกิิดจากความสมััครใจ แต่่มีีบทบาทและสถานภาพของ
สมาชิิกแบบเป็็นทางการ (Formation Network) ซึ่่�งมีีการแบ่่งบทบาทหน้้าที่่�ใน
การทำงาน ก่่อให้้เกิิดการยอมรัับ สอดคล้้องกัับ ศุุภิสิ รา นิ่่�มครุุฑ (2560) ว่่าต้้องอาศััย
การกระทำ และความสม่่ำเสมอในการสื่่�อสารจนเกิิดเป็็นธรรมเนีียมปฏิิบััติิ และ
การยอมรัับในบทบาทนั้้�นโดยไม่่มีีการมอบหมายหรืือสั่่�งการ สมาชิิกในด้้อมสามารถ
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ส่่งข่่าวสาร และแลกเปลี่่ย� นได้้ตลอดเวลา แต่่เกิิดจากความเต็็มใจของสมาชิิกร่่วมกััน
ข้้อเสนอแนะจากผลการวิิจััย
1. หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวกัับ การสื่่�อสารภาพลัั ก ษณ์์ ใ ห้้ กัั บนัั ก แสดงควร
นำข้้อมููลนี้้�ไปเป็็นแนวทางการวางแผนการสร้้างภาพลัักษณ์์อย่่างเป็็นระบบมากขึ้้�น
เพราะที่่�ผ่่านมาการตั้้�งกลุ่่ม� แฟนเกิิดจากปััจเจกบุุคคล หากกลุ่่ม� แฟนคลัับมีีความเข้้มแข็็ง
สามารถบริิหารจััดการให้้กับั นัักแสดง การรัับงาน และการสื่่อ� สารได้้ เพราะการพััฒนา
นัักแสดงเก่่าจะง่่ายกว่่าการปั้้�นนักั แสดงใหม่่ ในเรื่่อ� งของการสร้้างความคุ้้�นเคย และ
การชื่่�นชอบนัักแสดงเก่่าย่่อมได้้เปรีียบกว่่า
2. ผู้้�สร้้างสรรค์์ละครโทรทััศน์์ไม่่ว่่าคอนเทนต์์ใดควรให้้ความสำคััญ
ต่่อการคััดเลืือกนัักแสดง เพราะนอกจากหน้้าตาและบุุคลิิกที่่�ดีีแล้้วจะต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีี
พฤติิกรรมดีี สื่่�อสารที่่�ดีีในการดำรงตนในสัังคม เพราะนัักแสดง ถืือว่่าเป็็นสิินค้้ารููป
แบบหนึ่่�งที่่�ใช้้ความสามารถทางการแสดงที่่�ควรรัักษา และควรพััฒนาตนเองเพื่่อ� การ
ดำรงอยู่่�ในวงการบัันเทิิง หากนัักแสดงคนใดได้้รัับความชื่่�นชอบส่่งผลทางสถานะ
ทางสัั ง คม ฐานะให้้ กัั บ นัั ก แสดง และขณะเดีียวกัั นส่่ งผลเชิิ ง ธุุ รกิิ จ ของสัั ง คม
ควรตระหนัักถึึงการวางตััว และการรัับผิิดชอบต่่อสัังเมื่่อ� เป็็นนักั แสดง เพราะจะกลายเป็็น
เป้้าสาธารณะที่่�แฟนคลัับจัับจ้้องสนใจ
ข้้อเสนอแนะในการวิิจััยในครั้้�งต่่อไป
น่่าสนใจ

การศึึกษาดัังกล่่าวผู้้�วิจัิ ยั มีีความเห็็นว่่ามีีอีีกหลายประการที่่�ยังั คงเป็็นจุดุ

1. ในการศึึกษาครั้้ง� นี้้เ� ป็็นการศึึกษาวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ ใช้้การสััมภาษณ์์เชิิง
ลึึกและการสัังเกตการณ์์แบบไม่่มีีส่่วนร่่วม ข้้อมูลที่่
ู ไ� ด้้ยังั ไม่่ลึึกพอ ดัังนั้้�น ในการศึึกษา
ครั้้ง� ต่่อไปเกี่่ย� วกัับการสื่่อ� สารในฐานะผู้้�ส่่งสารและผู้้�รับั สารของแฟนคลัับน่่าจะศึึกษา
วิิธีีการสัังเกตการณ์์แบบมีีส่่วนร่่วมด้้วยจะได้้ข้้อมููลที่่�ชััดเจนขึ้้�น
2. ในการศึึกษาครั้้�งต่่อไป น่่าจะศึึกษาปััจจััยและรููปแบบการสื่่�อสาร
ของผู้้�รัับสารในรายการ หรืือช่่องใด ๆ บนสื่่�อสัังคมออนไลน์์ ว่่าตััดสิินใจเลืือกเป็็น
สมาชิิก และสื่่อ� สารอย่่างไร เพื่่อ� เป็็นประโยชน์์ในการพััฒนาการสื่่อ� สารบนสื่่อสั
� งั คม
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ออนไลน์์ให้้กัับผู้้�เริ่่�มต้้นผลิิตรายการหรืือช่่องรายการของตนเอง หรืือผู้้�ที่่�อยู่่�มานาน
นำไปพััฒนาให้้ตรงตามความสนใจของผู้้�รัับสารได้้
รายการอ้้างอิิง
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