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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงปจจัยและ
สาเหตุที่แทจริงในการเกิดเวบ็ไซตแฟนคลบั 2) เพื่อศกึษาวาเว็บไซตแฟนคลับ สามารถตอบสนอง
ความรูสึกของการเปนชุมชนไดหรือไม และทําหนาที่อยางไร 3) เพื่อเปรียบเทียบหนาที่ในการ
เชื่อมโยงความสัมพันธของคนในชุมชนระหวางชุมชนปกติและชุมชนเว็บไซตแฟนคลับโดยยก
เว็บไซตที่นํามาเปนกรณีศกึษา2เว็บไซตคือ1.www.moderndog.biz2. www.buachompoo.com 

ซ่ึงใชวิธีการเกบ็ขอมูลจากเนือ้ความที่พบในเว็บบอรด โดยอาศัยการเปรียบเทียบลักษณะของชุมชน 
ระหวางชุมชนในสังคมปกติ และชุมชนเว็บไซตแฟนคลับวามีความเหมอืน หรือแตกตางกันอยางไร 
โดยการนํากรอบแนวคดิในเรื่องของความเปนชุมชนมาเปนตัวเปรยีบเทียบ และการนําเนื้อความที่
พบในเว็บบอรดมาวิเคราะหโดยการนําแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของภาพตัวแทน แนวคิดเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการบริโภคนิยม และแนวคดิสัญญะวิทยามาประยุกตใช เพื่อหาถึงปจจัยและสาเหตุที่
แทจริงในการเกิดเว็บไซตแฟนคลับ และเปรียบเทยีบหนาที่ระหวางเว็บไซตแฟนคลับและชุมชน
ปกติ ซ่ึงไดใชวิธีการสัมภาษณกลุมแฟนคลับรวมในการศึกษาครั้งนี้ดวย 

ซ่ึงจากการศึกษาพบวา 1. การเกิดขึ้นของเว็บไซตแฟนคลับ เปนผลพวงจากการสรางกลุม
วัฒนธรรมของศิลปน ซ่ึงศิลปนแตละคนนั้นก็จะสรางวฒันธรรมเฉพาะของแตละคนขึ้นมา ซ่ึงนัน่
เปนเหมือนกับการสรางอัตลักษณเพื่อความแตกตางจากคนอื่นขึ้นมา เมื่อมาประกอบกับ
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ความสามารถที่ถูกถายทอดมาในงานเพลงที่มีความเปนประชานิยม จึงทําใหเกิดกลุมคนที่ช่ืนชมใน
ผลงาน เปนลักษณะของกลุมแฟนผูคล่ังไคล และพยายามที่จะสรางการรวมกลุมของคนที่มีลักษณะ
ความชื่นชอบในสิ่งเดยีวกัน จึงไดเกดิการรวมตัวข้ึนตามสถานที่ตาง ๆ และเว็บไซต ก็ไดกลายเปน
พื้นที่หนึ่งที่ทําใหเกิดการรวมตัวขึ้น ซ่ึงก็เปนไปตามบริบทของสังคมในโลกปจจบุันที่หันมาพึง่พา
เทคโนโลยีมากขึ้น 2.เว็บไซตแฟนคลับสามารถตอบสนองความเปนชุมมชนไดอยางชัดเจน เพราะ
เปนการนําเอาวัฒนธรรมชุมชนที่ศิลปนไดสรางขึ้นมารวมไวภายในพืน้ที่แหงหนึ่ง เมื่อกลุมคนที่ช่ืน
ชอบไดเขามารวมตัวกันจึงเกิดเปนชุมชนที่มีวัฒนธรรมรวมกัน 3.จากการศึกษาพบวาเว็บไซตแฟน
คลับมีองคประกอบที่สามารถตอบสนองความรูสึกของการเปนชุมชนได จากโครงสรางตาง ๆ ของ
เว็บไซตแฟนคลับ ที่ทําหนาที่คลายกับองคประกอบตาง ๆ ที่พบในชุมชน ทั้งยังรวมไปถึงการใช
ขอความเพื่อสรางความรูสึกของการอยูรวมกันในชุมชน เชน ระบบสมาชิก กติกาทีใ่ชรวมกนั หรือ
การใชถอยคําแสดงการเคารพ หรือการลําดับชั้นอาวุโส เปนการแสดงใหเห็นถึงการเลียนแบบ
ธรรมชาติของความเปนชุมชนในสังคมปกติ  
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ABSTRACT 
 
 

 The purpose of this research was 1. To study real factor and cause in 
generating fan club website 2. To study whether fan club website can or can not fulfill 
beingness of community and the way it functions 3. to compare functions which links 
relation of community’s member between normal community and fan club website 
community. The study used two sample websites which was www.moderndog.biz and 
www.buachompoo.com and collected information from found message in webboard. 
Also comparing sameness and differences of characteristic community between 
normal community and fan club website by using community theory as a factor. 
Moreover, analyzing the found message by applying concepts of representation, 
concepts of consumerism and concepts of semiotics to find the real factor and cause in 
generating fan club website and compare functions between the twos. The study was 
included interviews of fan club members as well. 

 
 The results of this research are as following: 1. The generating of fan 

club website was a result of creating artist’s culture. Each artist would build their own 
unique culture as same as building their own identity to distinguish from others. 
Combining with their abilities which renders in popular songs, resulting group of 
people who admire their works become group of crazy fan club who try to gather alike 
kind of people. Place such website become a gathering space as context of nowadays 
society which increasingly turn to technology. 2. Fan club website can clearly respond 
the need of community because it unites when gathering group of people who have the 
same thought generating community which has the same culture. 3. The study found 
that fan club website has factors that can fulfill community feeling, the structure of fan 
club website which functions like factor in normal community. Also, usage of 
message to build up beingness in community such as member system, central rule, 
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respected words or seniority. All of these reveal imitation of community nature in 
normal society  

 
 
  
 


