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บทคัดยอ 
 

สินคาส่ือขามชาตินับวาเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการเผยแพรอุดมการณและ
วัฒนธรรมของประเทศผูผลิตมาสูผูบริโภค เพื่อกลอมเกลาใหผูบริโภคชื่นชอบวัฒนธรรมของประเทศ
ผูผลิตสินคาส่ือ ซ่ึงมีผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศผูผลิต เพลงสมัยนิยมเกาหลีเปน
สินคาส่ือขามชาติท่ีกําลังไดรับความนิยมอยางสูงในกลุมวัยรุนไทยซ่ึงเปนวัยท่ีพยายามแสดงตัวตน
ผานการคบเพื่อน การแตงกาย และการใชสินคา จึงนาสนใจศึกษาการกลอมเกลาทางอุดมการณผาน
สินคาส่ือขามชาติในกลุมวัยรุนไทยท่ีฟงเพลงสมัยนิยมเกาหลี  

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการฟงเพลงสมัยนิยมเกาหลีของวัยรุนใน
จังหวัดเชียงใหม และ 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการฟงเพลงสมัยนิยมเกาหลีและความ
ช่ืนชมสินคาเกาหลีของวัยรุนในจังหวัดเชียงใหม การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวาง
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัย
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางวัยรุนในจังหวัดเชียงใหมท่ีฟงเพลงสมัยนิยมเกาหลี โดยการ
กําหนดคุณสมบัติแบบเฉพาะเจาะจง ไดกลุมตัวอยางจํานวนท้ังส้ิน 80 คน จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะหภายใตกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ อันไดแก แนวคิดจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม 
แนวคิดการครองความเปนเจาทางวัฒนธรรม และแนวคิดอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม  

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  
1) วัยรุนเชียงใหมท่ีฟงเพลงสมัยนิยมเกาหลีสวนใหญอาศัยอยูในเขตเมือง เปนเพศหญิง อายุ 

15-24 ป กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียต่ํากวา 2,500 
บาทตอเดือน ผลการศึกษาพฤติกรรมการฟงเพลงสมัยนิยมเกาหลี พบวา วัยรุนเชียงใหมฟงเพลงสมัย
นิยมเกาหลีจากส่ืออินเทอรเน็ต ฟงมาเปนระยะเวลานาน 1-6 ป มีความถ่ีในการฟงคือ ทุกวัน มี



 จ

ระยะเวลาในการฟงแตละคร้ังระหวาง 30 นาที ถึง 3 ช่ัวโมง และมักฟงเพลงสมัยนิยมเกาหลีขณะทํา
กิจกรรมอ่ืนๆ ดวย 

วัยรุนเชียงใหมมีทัศนคติเชิงบวกตอเพลงสมัยนิยมเกาหลี การแสดงออกถึงความชื่นชอบ
นักรองเกาหลี ไดแก ติดตามขาวสารและผลงาน สมัครเปนสมาชิกแฟนคลับ และซ้ือสินคาท่ีเกี่ยวกับ
ศิลปนเกาหลี เปนตน การฟงเพลงสมัยนิยมเกาหลีทําใหวัยรุนสนใจวัฒนธรรมเกาหลีมากข้ึน และ
อยากเดินทางทองเท่ียวตามรอยศิลปนเกาหลี  แมวัยรุนจะไมแนใจวาการฟงเพลงสมัยนิยมเกาหลีทําให
อยากใชสินคาเกาหลี และอยากเปล่ียนภาพลักษณของตนเองใหเปนแบบเกาหลีหรือไม แตผล
การศึกษากลับสะทอนผลกระทบของเพลงสมัยนิยมเกาหลีอยางชัดเจน วัยรุนเลือกซ้ือเคร่ืองแตงกาย
และผลิตภัณฑความงามโดยอางอิงตนฉบับจากภาพลักษณแบบเกาหลี และปรับใหเขากับบุคลิกของ
ตนเองและบริบทของสังคมไทย 

2) วัยรุนเชียงใหมท่ีฟงเพลงสมัยนิยมเกาหลี รอยละ 90 เคยบริโภคสินคาเกาหลี สวนท่ี
เหลือรอยละ 10 อยากทดลองใชสินคาเกาหลีหากมีโอกาส วัยรุนนิยมซ้ือ สินคาบันเทิง เพราะเปน
สินคาท่ีเกี่ยวกับนักรองเกาหลีโดยตรง อยางไรก็ตามปริมาณการซ้ืออยูในระดับปานกลางเพราะ
วัยรุนมีรายไดต่ํา การซ้ือมักซ้ือจากรานเฉพาะของสินคายี่หอนั้นๆ และใชบริการส่ังซ้ือจาก
อินเทอรเน็ต 

การศึกษาความสัมพันธระหวางการฟงเพลงสมัยนิยมเกาหลีและความช่ืนชมสินคาเกาหลี 
พบวา ผูท่ีมีระยะเวลาในการฟงมานานมีปริมาณในการซ้ือสินคาเกาหลี และมีความคิดเห็นเชิงบวก
ตอสินคาเกาหลีมากกวาผูท่ีมีระยะเวลาในการฟงนอยกวา และผูท่ีมีความถ่ีในการฟงสูงมีปริมาณใน
การซ้ือสินคาเกาหลีมากกวาผูท่ีมีความถ่ีในการฟงตํ่า อยางไรก็ตาม ท้ังผูฟงท่ีมีความถ่ีในการฟงสูง
และตํ่า ตางก็มีความคิดเห็นเชิงบวกตอสินคาเกาหลีวามีการออกแบบท่ีสวยงาม ราคาเหมาะสม และ
สามารถหาซ้ือไดงาย   

ผลการศึกษาสรุปไดวา วัยรุนในจังหวัดเชียงใหมเปดรับฟงเพลงสมัยนิยมเกาหลีดวยความ
เต็มใจ กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเพลงสมัยนิยมเกาหลีกลายเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของวัยรุนในปจจุบัน 
อุดมการณแบบเกาหลีท่ีแทรกอยูในเนื้อเพลงจึงมีโอกาสกลอมเกลาทางความคิดของวัยรุนอยาง
สมํ่าเสมอ ความชื่นชอบนักรองเกาหลีของวัยรุนท่ีแสดงออกในทิศทางเดียวกัน แสดงใหเห็น
ประสิทธิภาพของสินคาส่ือขามชาติในการสรางมวลชนผูบริโภคท่ีมีรสนิยมเดียวกัน ปรากฏการณนี้
สงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเกาหลี แตในขณะเดียวกันก็อาจสรางผลเสียทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมไทยในระยะยาวดวย  
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ABSTRACT 
  

The transnational media products are a vital means in promoting culture and ideology of 
producer-countries to consumer-countries. Purposes are to cultivate cultural preferences among 
consumers of the media products which usually results in economic expansion of the producer-
countries. Korean popular songs are transnational media products which have been highly popular 
among Thai teenagers whose age-group tries to show off their identity through friends they make, 
clothes they wear, and products they use.  It is therefore interesting to investigate ideology cultivation 
of transnational media products, particularly Korean popular songs, among Thai teenagers who 
regularly listen to Korean popular songs.  

The objectives of this study were to; 1) examine Korean popular song listening behavior of 
teenagers in Chiang Mai Province and 2) explore the relationships between Korean popular song 
listening behavior and Korean product preferences of teenagers in Chiang Mai Province. This study was 
a combined quantitative and qualitative research using standard questionnaires and in-depth interviews. 
The sample size of 80 respondents was selected through purposive sampling of teenagers in Chiang Mai 
who frequently listened to Korean popular songs. The data obtained was analyzed within related 
frameworks and theories: cultural imperialism, cultural hegemony and culture industry.  

Findings could be summarized as follows: 
1) The teenagers in Chiang Mai Province listening to Korean popular songs were mostly 

female, aged between 15-24 years old, studying in high school and undergraduate levels, with an 
average income of less than 2,500 Baht per month. Regarding Korean popular song listening behavior, 
the study revealed that the majority of them had listened to Korean popular songs from the internet for 
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1 to 6 years. Listening frequency was every day ranging from 30 minutes to 3 hours each time. 
Moreover, they usually listened to Korean popular songs while doing other activities. 

Teenagers in Chiang Mai had positive attitudes towards Korean popular songs. Preferences 
towards Korean singers shown included keeping up with the news about lifestyles and performances 
of their idols, joining fan club membership, and buying products relevant to their idols. The study 
showed that teenagers in Chiang Mai who regularly listened to Korean popular songs, had developed a 
stronger interest in Korean culture. Some even wanted to travel to Korea to follow the routes of their 
stars. While these teenagers doubted whether listening to Korean popular songs might have influenced 
their demand for Korean goods and their desire to have Korean looks, the study clearly reflected an 
impact of Korean popular songs. The teenagers chose their clothes and beauty products using Korean 
images as their models and adjusted them to suit their personalities and Thai social context.   

2) The study revealed that 90 % of teenagers in Chiang Mai were used to consume Korean 
products while 10% would like to try if they had a chance. Teenagers preferred to buy entertainment 
products since the products directly related to the singers. However, the buying quantity was in an 
average level due to low income. The products were bought from particular stores carrying such 
brands or via electronic purchase. 

Regarding relationships between Korean popular song listening behavior and the Korean 
product preferences, the study implied that the longer period the teenagers listened to Korean popular 
songs, the more positive they felt towards Korean products and bought more compared to those who 
listened less. Teenagers who frequently listened to the music per week bought more Korean products 
than those who listened with less frequency.  However, these two groups had similarly positive 
attitudes towards Korean products regarding attractive designs, reasonable prices, and availability.  

In conclusion, teenagers in Chiang Mai Province willingly listened to Korean popular songs 
and relevant activities became parts of their daily lives.  Korean ideology embedded in the songs’ 
content could regularly socialize the teenagers. Preferences for Korean singers similarly expressed 
showed efficiency of transnational media products in cultivating mass consumers with the same tastes. 
While this incident has resulted in economic expansion for Korea, it could unfortunately result in 
cultural and economic setbacks for Thailand in the long run.  


