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บทคัดยอ 

รายงานวิจัย “อิทธิพล K-Pop กับปรากฏการณการใชศิลปนชายโฆษณาเครื่องสําอาง” มีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรม K-Pop ท่ีสงผลใหเกิดปรากฏการณการใชศิลปนชายโฆษณาเครื่องสําอางและ

เพื่อศึกษาพัฒนาการแนวคิดความเปนชายที่เปลี่ยนไปในสังคมเกาหลีใตซึ่งเปนผลมาจากปรากฏการณการใช

ศิลปนชายโฆษณาเครื่องสําอาง โดยมีวิธีการศึกษาเปนแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูล

จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) มีการคนหาขอมูลบทความที่เกี่ยวของจากบทความวิชาการ 

หนังสือ งานวิจัย และบทความทางอินเทอรเน็ต จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลการศึกษา วิเคราะหถึง

อิทธิพลของ K-Pop ที่ทําเกิดปรากฏการณการใชศิลปนชายโฆษณาเครื ่องสําอาง รวมถึงวิเคราะหศึกษา

พัฒนาการแนวคิดความเปนชายที่เปลี่ยนไปในสังคมเกาหลีใตซึ่งเปนผลมาจากปรากฏการณการใชศิลปนชาย

เปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอาง ผลการศึกษาพบวาปรากฏการณดังกลาว มีจุดเริ่มตนมาจากการท่ีศิลปน

ในวงการ K-Pop ตองการที่จะสรางภาพลักษณใหดูดี ดูโดดเดน เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูคนทั่วโลก ดังนั้น

ศิลปนทั้งชายและหญิงในวงการ K-Pop จึงตางหันมาใสใจดูแลรูปรางหนาตาของตนเอง ผานการใชผลิตภัณฑ

บํารุงผิว รวมถึงเครื่องสําอาง เพื่อนํามาเปนตัวชวยในการเสริมสรางภาพลักษณ ซึ่งเมื่อภาพของเหลาศิลปน

ชายที่ใชผลิตภัณฑตาง ๆ เหลานี้ปรากฏออกสูสายตาสาธารณชนและไดรับกระแสตอบรับที่ดีจากผูคนทั่วโลก 

สงผลตอใหแบรนดเครื่องสําอางตางพากันปรับเปลี ่ยนกลยุทธทางการตลาด เพื่อจุดประสงคในการเพ่ิม

ยอดขาย โดยการผลิตเครื่องสําอางแบบ Gender-Neutral หรือเครื่องสําอางที่สามารถใชไดทั้งเพศชายและ

หญิง จนในทายที่สุดแลวก็นํามาสูปรากฏการณการนําเอาศิลปนชายที่มีชื่อเสียงในวงการ K-Pop มาเปนพรี-

เซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอางเกิดขึ้น และเมื่อมีปรากฏการณลักษณะเชนนี้ ผลที่ตามมาคือ การปรับเปลี่ยน

มุมมองแนวคิดความเปนชายในสังคมเกาหลีใตที่แตกตางไปจากอดีต ซึ่งการกําหนดลักษณะความเปนชายใน

สังคมสมัยอดีตนั้น เกิดจากการหลอหลอมความคิดที่วา เพศชายตองมีรางกายแข็งแรง บึกบึน มีภาวะความ

เปนผูนํา และไมควรกระทําสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนเพศหญิง ดังนั้นการท่ีเพศชายจะใชเครื่องสําอางซ่ึงใน

สมัยนั้นมองวาเปนของใชสําหรับเพศหญิงมาตกแตงใบหนาจึงเปนเรื่องท่ีไมพึงกระทําอยางยิ่ง แตเม่ือกาลเวลา
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ผานไป พัฒนาการแนวคิดความเปนชายในสังคมเกาหลีใตก็คอย ๆ เปลี่ยนไปดวยเชนกัน เพศชายเริ่มหันมา

สนใจที่จะดูแลตัวเองผานการทาครีมกันแดดในชวงเวลาแหงสงคราม และเมื่อเกิดเหตุการณวิกฤตการณ IMF 

ท่ีแสดงใหเห็นถึงความไมเทาเทียมระหวางเพศเกิดข้ึนในสังคม กอปรกับการเขามาของวัฒนธรรมญี่ปุน จึงมีผล

ใหแนวคิดความเปนชายของคนเกาหลีในสมัยนั้นเปลี่ยนไปเปนการชื่นชอบผูชายที่มีความสุภาพออนโยนท้ัง

รูปลักษณและการกระทํา รวมถึงการใหเกียรติผูอื่นดวย อีกทั้งตองมีนิสัยที่ไมหยาบคาย แข็งกระดาง หรือมี

ลักษณะโผงผางอยางเชนอดีตท่ีผานมา แตกระนั้นก็ยังคงไวซ่ึงความเปนสุภาพบุรุษ จนเม่ือเขาสูยุคโลกาภิวัตน 

กระแส K-Pop โดงดังไปทั่วโลก และมีปรากฏการณที่ศิลปนชายแตงหนาเกิดขึ้น เหตุการณนี้ไดกลายเปนแรง

บันดาลใจใหผูชายชาวเกาหลีใตหันมาใสใจดูแลตัวเอง และเริ่มที่จะใชผลิตภัณฑบํารุงผิว รวมถึงเครื่องสําอาง

กันอยางแพรหลายมากขึ ้น โดยมองวาเครื่องสําอางนั ้นสามารถใชไดทั ้งเพศชายและหญิง อีกทั ้งการใช

เครื่องสําอางตกแตงใบหนาไมไดลดทอนคุณคาความเปนชายลงแตอยางใด   

 

คําสําคัญ :  อิทธิพล K-Pop, ผูชายแตงหนา, เครื่องสําอาง, ศิลปนชายโฆษณาเครื่องสําอาง 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 สาธารณรัฐเกาหลี หรือรูจักกันโดยท่ัวไปในชื่อประเทศ “เกาหลีใต” อดีตเคยตกเปนประเทศท่ียากจน

ท่ีสุดในโลกเนื่องจากพิษจากการทําสงครามกับประเทศตาง ๆ ท่ีอยูรายลอมคาบสมุทรเกาหลีท้ังกับประเทศจีน 

และญี่ปุน แตในปจจุบันเกาหลีใตกลับกลายเปนประเทศมหาอํานาจอันดับตน ๆ ในแถบภูมิภาคเอเชีย โดย

หนึ่งในปจจัยสําคัญที่ทําใหเกาหลีใตประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศคือ นโยบาย “Soft Power” ท่ี

มุงพัฒนาวัฒนธรรมใหกลายเปนสินคา และสงออกไปยังตางประเทศ เพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจใหเฟอง

ฟูขึ้น ซึ่งในชวงปลายทศวรรษ 1990 ไดเกิดกระแส Korean Wave หรือที่เรียกในภาษาเกาหลีวา “한류” 

(Hallyu) ขึ ้น โดยกระแสดังกลาวเปนปรากฏการณความนิยมสินคาวัฒนธรรมเกาหลีที่มีอิทธิพลมาจาก

อุตสาหกรรมภาพยนตร ซีรีส และเพลง  

 อุตสาหกรรมเพลงหรือ K-pop ถือเปนหนึ่งในกุญแจสําคัญของกระแส Korean Wave เนื่องจากได

กลายเปนสื่อการตลาดในการโปรโมตวัฒนธรรม โดยมีศิลปนเปนทูตทางวัฒนธรรมคนสําคัญชวย “เปดประตู” 

ทางการคาในประเทศตาง ๆ (Positioning, 2006) ผานการสรางภาพลักษณที่ดูดีใหตรงกับคนในอุดมคติของ

คนสวนใหญ เชน การมีรูปรางหนาตาที่ดี มีผิวพรรณกระจางสดใส แตงกายทันสมัย ฯลฯ ซึ่งเมื่อผูคนไดเห็น

ภาพลักษณของศิลปนที่ถูกสรางขึ้นผานรายการโทรทัศนหรือวิดีโอเพลง สิ่งตาง ๆ เหลานี้ถือเปนสวนสําคัญ

อยางยิ่งตอการสงอิทธิพลเขาครอบงําความคิดของผูคน จนในทายท่ีสุดกอใหเกิดปรากฏการณตาง ๆ ตามมา  

เชน การรวมตัวของกลุมแฟนคลับเพื่อทําโพรเจกตวันเกิดใหแกศิลปน การจัดงานประกวดเตนโคเวอรแดนซ 

การแตงนิยายท่ีเกิดจากจินตนาการของแฟนคลับ (Fan Fiction) การแตงกายเลียนแบบศิลปนท่ีชื่นชอบ ฯลฯ 

นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางคานิยมและทัศนคติบางอยางตามมาดวย เชน คานิยม

เกี่ยวกับความขาวเหมือนสาวเกาหลี คานิยมเกี่ยวกับการผาตัดศัลยกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงใบหนาใหดูดีตาม

แบบศิลปนที่ชื่นชอบ เปนตน ซึ่งจะเห็นไดอยางเดนชัดวามุมมองเกี่ยวกับความสวยความงามที่เกิดขึ้นนั้นเปน

ผลโดยตรงจากอิทธิพลภาพลักษณของศิลปน  

 K-beauty เปนอุตสาหกรรมความสวยความงามที่เติบโตมาจากการสงออกภาพลักษณที่ดูดี และมี

เสนหของบรรดาเหลาศิลปนนักรองทั้งชายและหญิง ซึ่งสงผลตอในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับ

ความงามทําใหขอบเขตของความงามไมไดหยุดอยูที ่ผู หญิงอีกตอไป ผูชายสามารถหันมาดูแลผิวพรรณให

กระจางสดใส และสามารถแตงหนาเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจใหกับตัวเองไดเชนเดียวกับผูหญิง และในขณะเดียวกัน

แบรนดเครื่องสําอางตาง ๆ ก็ไดเล็งเห็นถึงผลประโยชนในการเพิ่มยอดขายจากการที่ผู คนใหความสนใจ

เกี่ยวกับ K-beauty ดวยเหตุนี้เองแบรนดเครื่องสําอางตาง ๆ จึงไดนําเอาศิลปนเกาหลีที่มีชื่อเสียงมาเปนพร-ี
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เซ็นเตอร สิ ่งที ่น าสนใจประการหนึ ่งคือ ในปจจุบันหลากหลายแบรนดไดหันมาใชศิลปนชายโฆษณา

เครื่องสําอางสําหรับผู หญิงดวย  ซึ่งแตกตางจากในอดีตท่ีจะใชศิลปนชายโฆษณาเครื ่องสําอางเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑบํารุงผิวพรรณเพียงเทานั้น ตัวอยางแบรนดเครื่องสําอางที่นําศิลปนชายที่มีชื่อเสียงมาเปนพรีเซ็น-

เตอร เชน CLIO แบรนดเครื่องสําอางเกาหลีที่เปดตัวมาอยางยาวนานตั้งแตป 1993 โดยตลอดชวงเวลาที่ผาน

มามีแคศิลปนและนักแสดงหญิงเทานั้นที่ไดรับเลือกใหเปนพรีเซ็นเตอร จนกระทั่งชวงป 2020 ทางแบรนดได

เปดตัวพรีเซ็นเตอรชายเปนครั้งแรก โดยศิลปนท่ีไดรับเลือกคือ Kim Woo Seok ท่ีมีชื่อเสียงโดงดังจากรายการ

เรียลลิตี้ Produce X 101 กอปรกับภาพลักษณที่ดูดีเสมือนไมมีอยูจริง จึงทําใหทางแบรนดเลือก Kim Woo 

Seok เปนพรีเซ็นเตอร ซึ่งโฆษณาสินคาเครื่องสําอางหลากหลายประเภททั้งบีบีครีม ลิปสติก อายแชโดว ทั้งนี้

ก็เพ่ือตองการท่ีจะเสริมสรางความเปนผูชายท่ีดูดี มีเสนห และนาคนหาออกมาใหเปนท่ีประจักษแกสายตาของ

ผูพบเห็น ซ่ึงมีสวนอยางยิ่งตอการจูงใจใหซ้ือสินคา เปนตน  

 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาอิทธิพลของ K-Pop มีผลอยางยิ่งตอการครอบงําความคิดของผูคน 

โดยเฉพาะคานิยมที ่เกี ่ยวกับความสวยความงาม ซึ ่งสงผลตอทางดานอุตสาหกรรม K-beauty ทําให

อุตสาหกรรมเติบโตเรื่อยมาโดยมีศิลปนทําหนาที่เปนผูคอยประชาสัมพันธการตลาดใหขยายกวางขึ้นผาน

ภาพลักษณท่ีดูดี มีเสนห และชวนใหนาติดตาม ดวยหนาท่ีท่ีตองสรางภาพลักษณของศิลปนนี้เองจึงทําใหนิยาม

ของความงามไมไดจํากัดอยูที่เพศหญิงอีกตอไป และนํามาสูปรากฏการณการใชศิลปนชายเปนพรีเซ็นเตอร

ใหกับเครื่องสําอาง ซ่ึงนับวาเปนปรากฏการณท่ีนาสนใจ งานวิจัยชิ้นนี้จึงจัดทําข้ึนเพ่ือวิเคราะหทําความเขาใจ

ถึงสาเหตุที่เปนผลใหศิลปนเกาหลีชายกลายเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาสินคาประเภทเครื่องสําอาง และเพื่อให

ทราบถึงอิทธิพลจากปรากฏการณการใชศิลปนชายเปนพรีเซ็นเตอรเครื่องสําอางสงผลตอทัศนคติของคนใน

สังคมเกาหลีใตทําใหทัศนคติภาพความเปนชายเปลี่ยนไป ซ่ึงหากยอนกลับไปมองในอดีตจะพบวาเกาหลีใตเปน

สังคมที่กําหนดบทบาทและภาพลักษณของเพศหญิงกับเพศชายแยกออกจากกันอยางชัดเจน ปรากฏการณท่ี

ผูชายแตงหนาลักษณะเชนนี้จึงเปนปรากฏการณที่ไมนาจะเกิดขึ้นไดเนื่องจากขัดตอบรรทัดฐานทางสังคม 

ดังนั้นการศึกษาเก่ียวกับการแตงหนาในเพศชายนับเปนปรากฏการณใหมท่ีนาสนใจท่ีเกิดข้ึนในสังคมเกาหลีใต 

ซ่ึงควรคาอยางยิ่งท่ีจะนํามาศึกษาวิเคราะหในประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับปรากฏการณดังกลาว  

 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรม K-Pop ท่ีสงผลใหเกิดปรากฏการณการใชศิลปนชายโฆษณา

เครื่องสําอาง 

1.2.2) เพื่อศึกษาพัฒนาการแนวคิดความเปนชายที่เปลี่ยนไปในสังคมเกาหลีใตซึ ่งเปนผลมาจาก

ปรากฏการณการใชศิลปนชายโฆษณาเครื่องสําอาง  
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1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.3.1) ทําใหทราบถึงอิทธ ิพลของ K-Pop ที ่ท ําใหเกิดปรากฏการณการใชศ ิลปนชายโฆษณา

เครื่องสําอาง 

1.3.2) ทําใหทราบถึงปจจัยสําคัญที่แบรนดเครื่องสําอางแตละแบรนดใชในการตัดสินใจเลือกศิลปน

ชายเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอาง 

1.3.3) ทําใหทราบถึงพัฒนาการแนวคิดความเปนชายท่ีเปลี่ยนแปลงไปในสังคมเกาหลีใต  

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตดานระยะเวลา งานวิจัยนี้วิเคราะหศึกษาถึงอิทธิพล K-Pop ที่ทําใหเกิดปรากฏการณการใช

ศิลปนเกาหลีชายเปนพรีเซ็นเตอรเครื่องสําอาง โดยจะมุงวิเคราะหศึกษาศิลปนชายท่ีเปดตัวในชวงตนทศวรรษ 

20 เปนตนมา เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาววัฒนธรรม K-Pop ไดแพรกระจายไปท่ัวทุกมุมโลกทําใหมีแฟนคลับ

จํานวนมากที่พรอมจะสนับสนุนศิลปนทั้งการซื้ออัลบั้มเพลง การสมัครเปนแฟนคลับออฟฟเชียลผานเว็บไซต

ของคายเพลงเพื่อการติดตามศิลปนอยางใกลชิด รวมถึงการซื้อสินคาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับศิลปน ดวยอิทธิพล

ของศิลปนเกาหลีที่มีผลอยางยิ่งตอการตัดสินใจซื้อสินคาของกลุมแฟนคลับจึงทําใหแบรนดสินคาหลากหลาย

แบรนดหันมาใชกลยุทธในการเพิ่มยอดขายโดยการใชศิลปนเปนพรีเซ็นเตอร ซึ ่งถาหากกลาวถึงแบรนด

เครื่องสําอาง ผูคนมักจะเคยชินกับการเห็นศิลปนหญิงเปนพรีเซ็นเตอร แตในปจจุบันแนวคิดเก่ียวกับความสวย

ความงามไดเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในวงการอุตสาหกรรมเพลง K-Pop ที่พยายามสรางความโดดเดนและ

ความเปนเอกลักษณใหแกศิลปน จึงทําใหเกิดปรากฏการณที่ไดเห็นศิลปนชายใชเครื่องสําอางแตงหนาจาก

วิดีโอเพลง หรือรายการวาไรตี้โชวตาง ๆ ซ่ึงนํามาสูการท่ีแบรนดเครื่องสําอางใชศิลปนชายเปนพรีเซ็นเตอร จน

กลายเปนเทรนดแฟชั่นสมัยใหมใหกับผูคนในสังคมเกาหลีใตโดยเฉพาะผูชายที่สามารถแตงหนาได นอกจากนี้

ยังสงผลตอถึงแนวความคิดเก่ียวกับความเปนชายท่ีเปลี่ยนไปในสังเกาหลีใตดวย 

ขอบเขตดานเนื้อหา งานวิจัยชิ้นนี้มุงศึกษาเฉพาะแบรนดเครื่องสําอางท่ีผลิตภายในประเทศเกาหลีใต

จ ํานวน 6 แบรนด ไดแก Clio, Labiotte, Lilybyred, I’m meme, VT Cosmetic และ Tirtir เนื ่องจาก     

แบรนดเครื่องสําอางบางแบรนดท่ีผลิตในประเทศเกาหลีใต แมจะมีคุณภาพดีแตก็ยังไมเปนท่ีรูจักมากนัก จนมี

การใชกลยุทธที ่นําศิลปนชายที ่มีช ื ่อเสียงมาเปนพรีเซ็นเตอรใหกับผลิตภัณฑเครื ่องสําอางซึ ่งนับเปน

ปรากฏการณครั้งแรก ๆ ท่ีเกิดข้ึนในดินแดนภูมิภาคเอเชียกับการท่ีนําผูชายมาโฆษณาเครื่องสําอาง และเปนท่ี

นาอัศจรรยใจท่ีแบรนดเหลานี้มีชื่อเสียงข้ึนมาได ซ่ึงไมเพียงแคมีชื่อเสียงเฉพาะภายในเกาหลีใตเทานั้น แตยังมี

ชื่อเสียงกระจายไปยังประเทศอ่ืน ๆ ดวย 
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1.5 วิธีการศึกษาวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้มีรูปแบบการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ ซึ ่งผู ว ิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลจาก

แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) โดยคนหาขอมูลบทความที ่เกี ่ยวของจากบทความวิชาการ 

หนังสือ งานวิจัย และบทความทางอินเทอรเน็ต จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลการศึกษา วิเคราะหถึง

อิทธิพลของ K-Pop ที่ทําเกิดปรากฏการณการใชศิลปนชายโฆษณาเครื ่องสําอาง รวมถึงวิเคราะหศึกษา

พัฒนาการแนวคิดความเปนชายที่เปลี่ยนไปในสังคมเกาหลีใตซึ่งเปนผลมาจากปรากฏการณการใชศิลปนชาย

โฆษณาเครื่องสําอาง  

1.6 นิยามศัพท 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีคําศัพทท่ีมีความหมายเฉพาะ เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจนตามจุดประสงค

ของการศึกษา ผูศึกษาจึงไดใหคํานิยามศัพทท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

พรีเซ็นเตอร (Presenter) หมายถึง ผูนําเสนอขายสินคาผานปายโฆษณา หรือวิดีโอโฆษณา เพ่ือ

สรางภาพจําใหกับกลุมลูกคา โดยมักจะใชคนท่ีมีชื่อเสียงและโดงดังในขณะนั้นมาเปนองคประกอบหลักในการ

โฆษณา ซึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนไดทั้งดารานักแสดง ศิลปน นักกีฬาทีมชาติ หรือแมแตผูที่เปนที่รูจักในวงการ

สินคานั้น ๆ  

ภาพลักษณ (Image) หมายถึง ภาพที่เกิดจากความรูสึกนึกคิดในแตละบุคคล ซึ่งความรูสึกที่เกิดข้ึน

มักประกอบสรางข้ึนเองโดยอาศัยประสบการณชีวิต การคิดวิเคราะห จนกอใหเกิดการรับรูรวมถึงการทําความ

เขาใจในตนเองของแตละบุคคล และทายท่ีสุดก็ประกอบสรางข้ึนเปนภาพลักษณท่ีสามารถแสดงออกใหคนอ่ืน

รับรูไดดวยพฤติกรรมตาง ๆ เชน ลักษณะการแตงกาย กริยาทาทาง รสนิยมการชื่นชอบสิ่งตาง ๆ เปนตน  

นโยบายอํานาจออน (Soft Power) หมายถึง หนึ่งในนโยบายที่สําคัญของเกาหลีใต มีจุดประสงค

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประเทศใหเติบโต วิธีการของนโนบายนี้คือ การนําเอาวัฒนธรรมมาสรางเปนสินคา แลว

นําไปเผยแพรแกประเทศตาง ๆ ทําใหประเทศเหลานี้ไดซึมซับวัฒนธรรมเกาหลีใตเขาไปโดยปราศจากการ

บังคับหรือการขมขูทางอํานาจ จนในทายท่ีสุดแลวอิทธิพลทางวัฒนธรรมจะสามารถกอใหเกิดการบริโภคสินคา

ทางวัฒนธรรมข้ึนได สินคาทางวัฒนธรรม ไดแก ดนตรี ภาพยนตร อาหาร การแตงกาย รวมไปถึงเรื่องของการ

ทองเท่ียวดวย ซ่ึงนับเปนการสรางรายไดมหาศาลใหแกประเทศเกาหลีใต 

 กระแสนิยมเกาหลี (Korean Wave) หรือเรียกในภาษาเกาหลีวา “ 한류 (Hallyu) ” หมายถึง 

ส ินค าทางว ัฒนธรรมของเกาหล ีใต อ ันเป นผลมาจากนโยบาย Soft Power ทั ้งน ี ้ ในบทความ THE 

CONVERSATION อางอิงถึงใน Prakai (2020) ไดแบงประเภทสินคาทางวัฒนธรรมที่รัฐบาลเกาหลีใตใหการ

สนับสนุนหลัก ๆ ออกเปน 4 ประเภท ไดแก K-pop (อุตสาหกรรมเพลง), K-drama (อุตสาหกรรมภาพยนตร
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และซีรีส), K-beauty (อุตสาหกรรมความงามเกี่ยวกับเครื่องสําอาง และแฟชั่น) และ K-cuisine (วัฒนธรรม

ดานอาหารเกาหลี) 

 ปตาธิปไตย (patriarchy) หมายถึง รูปแบบการปกครองท่ี "ผูชาย" เปนใหญ หรือเรียกอีกอยางไดวา

เปนระบอบการปกครองแบบ "พอปกครองลูก" คือ การที่เพศชายมีอํานาจทางสังคมมากกวาเพศหญิงในทุก

ดาน ท้ังทางดานการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ศาสนา เพราะเชื่อกันวาเพศชายมีรูปรางแข็งแรง มีพละกําลังใน

การจัดการกับสิ่งตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพมากกวาเพศหญิง ในขณะท่ีเพศหญิงก็จะถูกจํากัดหนาท่ีไวแคการ

เปนผูฟงและผูตามท่ีดี ตอมาสิ่งเหลานี้จึงไดกลายมาเปนตัวกําหนดบทบาทหนาท่ีทางเพศในสังคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

บทท่ี 2 

แนวความคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1 แนวความคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ดุลยา จิตตะยศธร (2551) ไดเขียนบทความ “บทบาททางเพศ : ในทัศนะของนักจิตวิทยา” เผยแพร

ทางวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือน 2551 ความวาบทบาททางเพศคือ 

บทบาทท่ีสังคมหนึ่ง ๆ คาดหวังใหบุคคลเพศชายหรือเพศหญิงแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีแตกตางกันออกไป โดย

มีปจจัยสําคัญ 2 อยางท่ีทําหนาท่ีในการกําหนดบทบาททางเพศคือ ปจจัยดานชีวภาพ อันไดแก โครงสรางทาง

รางกายท่ีทุกคนมีติดตัวมาตั้งแตกําเนิด จึงสงผลใหแตละบุคคลมีลักษณะภายนอก รวมท้ังพฤติกรรมท่ีแตกตาง

กัน กลาวคือ ผูชายจะมีฮอรโมนเพศแอนโดรเจน (Androgen) ที่เปนตัวเสริมใหแสดงออกถึงพฤติกรรมเยี่ยง

บุรุษท่ัวไป เชน มีรูปรางใหญ มีความแข็งแรง มีความกลาหาญ กลาแสดงความคิดเห็น ฯลฯ ในขณะท่ีผูหญิงจะ

มีฮอรโมนเพศเอสโตรเจน (Estrogen) กับโปรเจสเตอรโรน (Progesterone) ที่ชวยเสริมใหแสดงออกถึง

พฤติกรรมเยี่ยงสตรีทั่วไป เชน มีรูปรางเล็ก บอบบาง มีประจําเดือน สามารถตั้งครรภได ฯลฯ ดังจะเห็นไดวา

โครงสรางทางรางกายนับเปนองคประกอบเบื้องตนท่ีทําใหเกิดความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิง ซ่ึง

จากความแตกตางนี้เองที่สงผลตอถึงการแบงบทบาทหนาที่ตามมาคือ เพศชายมีหนาที่ที่ตองแสดงออกใหเห็น

ถึงความแข็งแกรงของรางกายอยางการเปนผูนํา ทํางานนอกบาน สวนเพศหญิงซึ่งมีรูปรางบอบบางกวาก็จะ

ทํางานบาน เลี้ยงดูบุตร ปจจัยตอมาคือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการพัฒนาบทบาททาง

เพศของบุคคล อันไดแก เจตคติของพอแมในการอบรมเลี้ยงดูบุตร และความคาดหวังของสังคม ซ่ึงจะมีอิทธิพล

ในการหลอหลอมลักษณะความเปนชายหรือคววามเปนหญิงใหเกิดขึ้นแกมวลสมาชิกตามที่สังคมนั้น ๆ 

คาดหวัง โดยสวนใหญความคาดหวังเรื่องบทบาททางเพศของบุคคลในแตละสังคมจะคลายคลึงกันคือ เนนใน

เรื่องสัมฤทธิผลและการพึ่งพาตนเองใหเกิดขึ้นในเพศชาย ขณะที่ในเพศหญิงจะมุงเนนเรื่องความรับผิดชอบใน

หนาที่ที่เพศหญิงตองทํา (ทํางานบาน ปรนนิบัติรับใชสามี เลี้ยงดูบุตร) และพ่ึงพาผูอื่น นอกจากนี้ยังมีการ

กลาวถึงแนวคิดท่ีอธิบายความแตกตางระหวางบทบาททางเพศไวดวย ซ่ึงแยกพิจารณาออกเปน 2 ชวง ดังนี้ 

 แนวคิดในชวงแรกจะแบงความแตกตางระหวางบทบาททางเพศของชายและหญิงออกจากกันอยาง

ชัดเจนคือ ลักษณะของความเปนชายที่แสดงถึงความสามารถในการที่จะผลักดันตนเองใหประสบความสําเร็จ

ในชีวิต เชน บทบาทของผู นํา การตัดสินใจ การแขงขัน ฯลฯ กับลักษณะของความเปนหญิงที ่แสดงถึง

ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนในดานอารมณและความรูสึกเปนหลัก   

 แนวคิดในปจจุบันซ่ึงมีมุมมองในการอธิบายบทบาททางเพศท่ีแตกตางจากชวงแรกคือ มองวาบทบาท

ทางเพศไมไดแยกบุคคลเปนผูที่มีลักษณะความเปนชาย กับลักษณะความเปนหญิงเทานั้น แตทั้งชายและหญิง
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ตางก็มีลักษณะทั้งสองอยูในตนเอง ขึ้นอยูกับวาแตละบุคคลจะเลือกใหลักษณะใดอยูสูง - ตํ่ากวากันเพียง

เทานั้น จึงทําใหสามารถแบงลักษณะของบทบาททางเพศไดเปน 4 แบบคือ  

 1). บทบาททางเพศแบบมีความเปนชายสูงลักษณะเดียว (Masculine) : จะเปนผูที่มีความกลาหาญ 

เขมแข็ง ชอบแขงขัน มีอํานาจ เปนอิสระ บุคคลกลุมนี้จะนึกถึงกฎเกณฑหรือความคาดหวังของสังคมเปนหลัก 

 2). บทบาททางเพศแบบมีความเปนหญิงสูงลักษณะเดียว (Feminine) : จะเปนผูที่มีความออนโยน 

นุมนวล และจะถูกอบรมสั่งสอนมาตั้งแตเด็กวาใหเปนผูตาม เชื่อฟงสามี ซ่ึงบุคคลกลุมนี้จะนึกถึงกฎเกณฑหรือ

ความคาดหวังของสังคมเปนหลัก 

 3). บทบาททางเพศแบบมีความเปนหญิงและความเปนชายสูงท้ังคู (Androgyny) : จะเปนผูท่ีสามารถ

แสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ และสามารถผสมผสานความเขมแข็งของชายและความ

ออนโยนของหญิงเอาไวดวยกัน 

 4). บทบาททางเพศแบบมีความเปนหญิงและความเปนชายตํ่าทั้งคู  (Undifferentiated) : จะเปน

บุคคลที่มีบทบาททางเพศไมชัดเจน ไมสามารถตอบสนองตอสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม โดยอาจ

แสดงออกในลักษณะท่ีไมเปนท่ีพึงปรารถนาของสังคม 

 จากบทความนี้ที่ไดอธิบายถึงปจจัยสําคัญที่มีผลตอการกําหนดบทบาทหนาที่ทางเพศของทั้งชายและ

หญิง ผูวิจัยมองวามีประโยชนท่ีจะนํามาวิเคราะหในเรื่องบทบาทหนาท่ีของเพศชายในอดีตของสังคมเกาหลีใต

ซ่ึงเปนสังคมปตาธิปไตยท่ีเขมงวด เนื่องจากสังคมเกาหลีใตในอดีตมีการแบงบทบาทหนาท่ีในแตละเพศไวอยาง

ชัดเจน หากบุคคลใดผิดแปลกไปจากบทบาททางเพศที่สังคมกําหนดก็จะไมไดรับการยอมรับจากสังคม ซึ่งถา

หากวิเคราะหขอมูลแลวรับรูถึงบทบาทหนาที่ของเพศชาย ก็สามารถนํามาเปรียบเทียบความแตกตางภาพ

ความเปนชายระหวางอดีตกับปจจุบันได  

 ดารณี สังขเจริญ (2552) ทําวิทยานิพนธเรื่อง “บุคคลที่มีชื่อเสียงในฐานะเปนคุณคาขาวเผยแพร

กิจกรรมการประชาสัมพันธเพื่อการตลาดของเครื่องสําอาง” ซึ่งเปนวิทยานิพนธในนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการและคุณคาขาว รวมถึงผลดานการเผยแพรขาวของการใชบุคคลที่มีชื่อเสียงเพ่ือ

เสริมคุณคาขาวในกิจกรรมการประชาสัมพันธเพื ่อการตลาดของเครื ่องสําอาง โดยศึกษาจากแบรนด

เครื่องสําอางท่ีมียอดขายสูงสุดในไทย 3 ลําดับแรก ไดแก ชิเซโด (Shiseido) เอสเต ลอเดอร (Estee Lauder) 

และลังโคม (Lancome) มีวิธีการเก็บขอมูล 2 วิธี คือ การสัมภาษณแบบเจาะลึกผูจัดการผลิตภัณฑ ผูออกแบบ

กิจกรรมการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด และนักประชาสัมพันธที่รับผิดชอบในการดําเนินงานทั้งหมด 7 คน 

รวมกับวิธีการวิเคราะหเอกสารจากขาวประชาสัมพันธและขาวตัดประจําวัน ผลการวิจัยพบวาวิธีการใชบุคคล

ที่มีชื่อเสียงเพื่อประชาสัมพันธตลาดเครื่องสําอางแตละแบรนดสงผลในทางบวก กลาวคือ การใชบุคคลที่มี
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ชื่อเสียงมาเปนบุคคลที่ทําหนาที่ในการนําเสนอผลิตภัณฑจะทําใหสื่อมวลชนสนใจอยากที่จะทําขาว และนํา

ขาวที่บุคคลที่มีชื ่อเสียงใหสัมภาษณเกี ่ยวกับตัวผลิตภัณฑลงในสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนทางนิตยสาร หรือ

หนังสือพิมพ กอใหเกิดภาพจําในกลุมผูบริโภค ผลที่ตามมาคือชื่อเสียงของแบรนด และยอดขายผลิตภัณฑจะ

เพิ่มมากขึ้น แตการใชบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนตัวแทนภาพลักษณในแตละผลิตภัณฑจะมีการพิจารณาจากหลาย

ปจจัยดวยกัน ซ่ึงจากการสัมภาษณสามารถสรุปออกเปนขอ ๆ ไดดังนี้  

 1). บุคคลที่มีชื่อเสียงตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ โดยพิจารณาจากอายุ ฐานะทางสังคม 

อาชีพ แนวทางการดําเนินชีวิต บุคลิกภาพลักษณท่ีตรงกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 

 2). ตองเปนบุคคลท่ีเปนท่ีรูจัก และมีชื่อเสียงเปนวงกวาง 

 3). คํานึงถึงการมีประเด็นขาวในแงลบ ในกรณีที่เคยมีขาวในแงลบตองพิจารณาวาขาวดานลบนั้นลบ

เลือนไปแลวหรือยัง 

 4). บุคคลที่มีชื่อเสียงตองไมติดสัญญา หรือรับงานซํ้าซอนกับผลิตภัณฑอื่น ๆ ในตลาดที่ใกลเคียงกัน

 5). คาตัวของบุคคลท่ีมีชื่อเสียงตองสอดคลองกับงบประมาณท่ีกําหนด  

 จากผลการวิจัยเห็นไดวาเกณฑท่ีนํามาพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเปนพรีเซ็นเตอรใหกับ

ผลิตภัณฑในแตละแบรนดนั้นประกอบดวยปจจัยหลายปจจัยดวยกัน ซึ่งนับเปนประโยชนตอการนํามา

วิเคราะหศึกษาตอในประเด็นท่ีเก่ียวกับปจจัยสําคัญท่ีแบรนดเครื่องสําอางแตละแบรนดใชในการตัดสินใจเลือก

ศิลปนชายเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอาง ทั้งนี้เปนผลมาจากอิทธิพล K-Pop ที่สรางศิลปนขึ้นมาเพื่อให

เปนสินคามูลคาเพ่ิมคือ สามารถทํางานอ่ืนซ่ึงนอกเหนือจากการผลิตผลงานเพลงได 

จุติมาศ เกลี้ยงเกลา (2556) ทําวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาภาพลักษณของกลุมศิลปนนักรอง

เกาหลีใตผานสื่อใหมและพฤติกรรมแฟนคลับ” ซึ่งเปนวิทยานิพนธในศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศ-

ศาสตรและสารสนเทศ ภาควิชาสารนิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยานิพนธเรื ่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณของกลุมศิลปนนักรองของประเทศเกาหลีใตที ่ถูก

นําเสนอผานสื่อใหม และศึกษาพฤติกรรมแฟนคลับของกลุมศิลปนนักรอง โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาและ

สัมภาษณเชิงลึก แลวนํามาอภิปรายผลในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวาภาพลักษณของ

กลุมศิลปนท่ีนําเสนอผานสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะทวิตเตอรและเฟซบุกจะถูกกําหนดโดยบริษัทคายเพลงตนสังกัด

เพื่อประชาสัมพันธขาวสารใหแฟนคลับไดรับรู เชน ผลงานเพลง กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ การจัดคอนเสิรต ฯลฯ

และเพื่อนําเสนอภาพลักษณที ่แปลกใหมของศิลปนในแตละผลงานเพลงใหแฟนคลับสามารถติดตามได

ตลอดเวลา ซึ่งการประชาสัมพันธโดยการสงออกภาพลักษณผานสื่อเหลานี้จะสงผลโดยตรงตอความชื่นชอบ

ของแฟนคลับ เนื่องจากจะทําใหแฟนคลับสามารถเลือกติดตามศิลปนที่ตรงกับรสนิยมของตนเองได ผลจาก
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การศึกษาสามารถทําใหเห็นถึงอิทธิพลของการสรางภาพลักษณของศิลปนไดเปนอยางดีซ่ึงนับวาเปนประโยชน

และควรคาแกการศึกษาคนควาเปนอยางมาก   

ปณิชามน ตระกูลสม (2562) ทําวิจัยเรื่อง “ผลการใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงรับรองเครื่องสําอางตอความ

ตั้งใจซื้อสินคา” เผยแพรในวารสารนิเทศศาสตร ปที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2562 จัดทําข้ึน

โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรของผูบริโภคเครื่องสําอาง การรับรูปจจัยท่ี

สงผลตอการใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงรับรองเครื่องสําอางและความตั้งใจซ้ือเครื่องสําอางของผูบริโภค 2. เพ่ือศึกษา

ความแตกตางของประชากรที่สงผลตอความตั้งใจซื้อเครื่องสําอาง 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรบัรู

องคประกอบของบุคคลท่ีมีชื่อเสียงและความตั้งใจซ้ือเครื่องสําอาง งานวิจัยชิ้นนี้มีวิธีดําเนินการวิจัยในรูปแบบ

การวิจัยเชิงปริมาณ มีการทําแบบสอบถามผูบริโภคผลิตภัณฑเครื่องสําอางเพศหญิงจํานวน 400 คน จากนั้น

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหรวมกับทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีอายุอยู ระหวาง 31–40 ป อยู ในการระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงาน

บริษัทเอกชนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001- 30,000 บาท ผูตอบแบบสอบถามโดยมากเคยเห็นบุคคลที่มี

ชื่อเสียงโฆษณารับรองเครื่องสําอางผานสังคมออนไลน มีการรับรูถึงองคประกอบของบุคคลท่ีมีชื่อเสียง ดังนี้ 

1). ดานความไววางใจ : องคประกอบของบุคคลที่มีชื่อเสียงดานความไววางใจมีผลอยางยิ่งตอการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง ทั้งนี้ผูบริโภคจะรูสึกเชื่อถือในบุคคลที่มีชื ่อเสียงเนื่องจากเปนบุคคลที่ไดรับการ

ยอมรับจากคนในสังคมเปนวงกวาง และการที่ผูบริโภครับรูถึงภาพลักษณของบุคคลที่มีชื่อเสียงผานสื่อตาง ๆ 

จะสามารถทําใหผูบริโภคไววางใจ และเกิดการตั้งใจซ้ือสินคานั้นได 

2). ดานความเชี่ยวชาญชํานาญ : องคประกอบของบุคคลที่มีชื่อเสียงดานความเชี่ยวชาญชํานาญมี

แนวโนมที่จะทําใหผูบริโภคยอมรับสารในสื่อโฆษณา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคเห็นบุคคลที่มีชื่อเสียงใชผลติภัณฑ 

ในชีวิตประจําวัน ซึ่งอาจเห็นไดจากโฆษณา หรือรายการตาง ๆ ที่ออกอากาศผานทางสื่อมีเดีย จะทําให

ผูบริโภคเกิดการรับรูวาบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนเสมือนตัวแทนการทดลองใชสินคา และนําไปสูการที่ผูบริโภคมี

ความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคานั้นได 

3). ดานความดึงดูดใจ : องคประกอบของบุคคลที ่มีชื ่อเสียงดานความดึงดูดใจ โดยเฉพาะเรื ่อง

ภาพลักษณท่ีดีสามารถทําใหผูบริโภคสนใจในตัวสินคาได แตการตัดสินใจซ้ือสินคาโดยพิจารณาจากดานความ

ดึงดูดใจอยางเดียวจะอยูในระดับตํ่าที่สุดเมื่อเทียบกับดานอื่น ๆ ดังนั้นการตัดสินใจซื้อสินคาตองพิจารณา

องคประกอบดานอ่ืนของบุคคลท่ีมีชื่อเสียงพิจารณารวมดวย 

4). ดานความเคารพและการยอมรับ : องคประกอบของบุคคลที่มีชื่อเสียงดานความเคารพและการ

ยอมรับนับวามีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางของผูบริโภคได คือ การใชบุคคลที่มีชื ่อเสียงที่ประสบ

ความสําเร็จในหนาท่ีการงานมักจะไดรับการยอมรับจากคนในสังคม ทําใหบุคคลท่ีมีชื่อเสียงนั้นเปนท่ีนาเคารพ 
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สามารถถายทอดสื่อความหมายของสินคาในการโฆษณาไดอยางละเอียด และดูมีพลัง ซึ่งมีผลทําใหผูบริโภค

รับรูสินคาชนิดนั้นไดในเชิงบวก นอกจากนี้ผูท่ีมีชื่อเสียงท่ีมีลักษณะนาเคารพยังสามารถนําเสนอสินคาไดอยาง

ชัดเจนและดูมีความนาเชื่อถือมากกวาการใชรูปรางหนาตาท่ีดึงดูดใจเพียงอยางเดียว 

5). ดานความคลายคลึงกับกลุมเปาหมาย : องคประกอบของบุคคลท่ีมีชื่อเสียงดานความคลายคลึงกับ 

กลุมเปาหมายมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในระดับสูง กลาวคือ การเลือกใชบุคคลที่มีชื่อเสียงนําเสนอปญหา

เกี่ยวกับความสวยความงาม เชน จุดดางดํา ริ้วรอย ใตตาคลํ้า ฯลฯ มาเสนอในโฆษณาจะทําใหผูบริโภครูสึก

ใกลชิดกับสินคามากขึ้น เนื่องจากรับรูไดวาบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มานําเสนอสินคามีปญหาเกี่ยวกับความสวย

ความงามในลักษณะที่คลายกันกับตนทําใหใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงขอดีในสินคาชนิดนั้น ๆ ได ในที่สุดก็

นําไปสูการตัดสินใจซ้ือสินคา  

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดนําทฤษฎีแผนการตลาด Celebrity Endorsements หรือ การเลือกใช

บุคคล (Endorsers) ในการสรางแบรนดใหกับสินคาและบริการมาวิเคราะห ซึ่งพบวาการจะเลือกใชบุคคลที่มี

ชื่อเสียงมาเปนพรีเซ็นเตอรในแตละแบรนดนั้นตองพิจารณาหลายประเด็นดวยกัน ทั้งดานความไววางใจ ดาน

ความเชี่ยวชาญชํานาญ ดานความดึงดูดใจ ดานความเคารพและการยอมรับ และดานความคลายคลึงกับ

กลุมเปาหมายของบุคคลที่มีชื่อเสียง ทําใหเห็นถึงวิธีการที่ใชในการเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเปนพรีเซ็นเตอร 

นับเปนประโยชนอยางยิ่งที่จะนํามาเปนแนวทางในการวิเคราะหการเลือกไอดอลชายแตละกลุม หรือแตละ

บุคคลมาเปนพรีเซ็นเตอรใหกับแบรนดเครื่องสําอางเกาหลีใต  

 พีรดา บุศยนํ้าเพชร (2562) ทํางานวิจัยเรื่อง “ภาพความเปนชายในโฆษณาเครื่องสําอางเกาหลี

สําหรับผูหญิง” ซึ่งเผยแพรในวารสารนิเทศศาสตรและนวัตกรรม นิดา ปท่ี 6 ฉับบที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2562) 

งานวิจัยเรื่องนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพความเปนชายที่ถูกนําเสนอในโฆษณาเครื่องสําอาง

เกาหลีสําหรับผูหญิง เพื่อศึกษาการประกอบสรางภาพความเปนชายในโฆษณาเครื่องสําอางเกาหลีสําหรับ

ผูหญิง และเพื่อศึกษาการถอดรหัสภาพความเปนชายในโฆษณาเครื่องสําอางเกาหลีสําหรับผูหญิงของกลุม

ผูบริโภคหญิง งานวิจัยเรื่องนี้ไดศึกษาคนควาขอมูลจากการวิเคราะหตัวบทโฆษณาภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

เครื ่องสําอางเกาหลีส ําหรับผู หญิงจ ํานวน 3 แบรนดไดแก Innisfree, The Face Shop และ Nature 

Republic รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริโภคหญิงจํานวน 2 กลุม ไดแก กลุมบริโภคหญิงท่ัวไปและกลุม

บริโภคหญิงที่มีความเปนแฟนคลับศิลปนเกาหลี  ผลจากการศึกษาพบวาการนําเสนอภาพความเปนชายใน

โฆษณาเครื่องสําอางเกาหลีสําหรับผูหญิงมีความสอดคลองกับอัตลักษณของแบรนดที่เปนผลิตภัณฑจาก

ธรรมชาติคือ ตัวพรีเซ็นเตอรชายมีภาพลักษณเปนผูชายท่ีมีเสนห มีความเปนธรรมชาติ มีความม่ันใจในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ และมีมิติความเปนหญิง (Feminine) ทั ้งในดานรูปลักษณภายนอกและพฤติกรรมการ
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แสดงออกท่ีแสดงถึงความสุภาพ ออนโยน มีความนารักเหมือนกับลักษณะนิสัยของผูหญิง ทางดานทัศนคติของ

กลุมผูบริโภคหญิงพบวากลุมผูบริโภคหญิงท่ัวไปมีความสนใจในคุณภาพของแบรนดมากกวาท่ีจะสนใจพรีเซ็น-

เตอรชาย ในขณะท่ีกลุมผูบริโภคหญิงที่มีความเปนแฟนคลับศิลปนเกาหลีมักจะใหความสนใจพรีเซ็นเตอร

มากกวาคุณภาพของแบรนด จากผลการศึกษาสามารถทําใหเห็นถึงภาพลักษณความเปนชายที่ถูกนํามาใชใน

การโฆษณาเครื่องสําอางไดเปนอยางดีจึงเหมาะแกการนํามาศึกษาคนควาเปนอยางยิ่ง 

 ปญจณัฐฎา พลายชนะ และคณะ (2563) ทํางานวิจัยเรื ่อง “การนําเสนอความเปนชายผานสื่อ

โฆษณาโทรทัศนของประเทศเกาหลีใตในปจจุบัน” เผยแพรทางวารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา ปท่ี 

2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม 2563) งานวิจัยเรื่องนี้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการศึกษารูปแบบลักษณะ

ความเปนชายที่ปรากฏในโฆษณาทางโทรทัศนของเกาหลีใต โดยใชกระบวนการศึกษาเชิงคุณภาพในการ

วิเคราะหเนื้อหาโฆษณาทางโทรทัศนจํานวน 30 โฆษณาที่มีผูชายเปนนักแสดงหลัก หรือนักแสดงนํา ซึ่งผล

การศึกษาพบวาความเปนชายท่ีนําเสนอผานสื่อโฆษณาทางโทรทัศนของเกาหลีใตในปจจุบันสามารถจําแนกได 

6 รูปแบบคือ  

1). ความเปนชายที่ดูดี (Attractive Man) : มักปรากฏใหเห็นในโฆษณาผลิตภัณฑความงามและ 

ผลิตภัณฑที่สรางความมั่นใจใหกับตนเอง สะทอนมุมมองของเพศชายที่หันมาใสใจเรื่องรูปลักษณหนาตาซ่ึง

ไดรับอิทธิพลหลักมาจากกระแสเกาหลีในชวงตนทศวรรษ 2000  

2). ความเปนชายในบทบาทของผูนําครอบครัว (Family Man) : สะทอนมุมมองความเปนชายแบบ

ดั้งเดิมที่มาจากแนวคิดลัทธิขงจื๊อซึ่งฝงรากลึกอยูในสังคมเกาหลี โดยกําหนดบทบาทเพศชายไววาตองมี

ลักษณะเปนผูนํา มีความเขมแข็ง และสามารถปกปองผูอ่ืนได แตเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงบริบททางดานสังคม

โดยเฉพาะการเรียกรองความเทาเทียมทางเพศ ปจจุบันจึงสามารถเห็นบทบาทใหมๆ ของเพศชายที่ปรากฏใน

โฆษณาในแงของการเลี้ยงดูบุตร หรือทํางานบานมากข้ึน เชน ลางจาน หุงขาว ฯลฯ  

3). ความเปนชายในบทบาทการทํางาน (Working Man) : จากโฆษณาอาหารเสริม Everytime ที่ได

นําเสนอบทบาทเพศชายถึงภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ มีความอดทนในการทํางานเพื่อเปนเสาหลักใหแก

ครอบครัว สะทอนใหเห็นวาการที่เพศชายตองทํางานหนักสืบเนื่องมาจากแนวคิดลัทธิขงจื๊อซึ่งใหความสําคัญ

กับปจจัยทางเพศสรีระ และกําหนดบทบาทวาเพศชายตองทํางานหนัก ในขณะที่เพศหญิงมีบทบาทแคทํางาน

บาน หรือเลี้ยงดูบุตรเพียงเทานั้น    

4). ความเปนชายที่ปรากฏในกิจกรรมตาง ๆ (Man who enjoy doing activities) : สะทอนใหเห็น

ถึงกิจกรรมท่ีใชพละกําลังจากสรีระท่ีแข็งแรงชองเพศชาย เชน การทํากิจกรรมกลางแจง การผจญภัย ฯลฯ  
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5). ความเปนชายที่แสดงใหเห็นถึงกลามเนื้อรางกาย (Muscular Man) : โฆษณาประเภทเครื่องดื่มชู

กําลังมักนําเสนอใหเห็นภาพความเปนชายที่แข็งแรง มีรูปรางกํายํา มีสัดสวนที่ดี และสื่อถึงความสามารถใน

การปกปองผูอื ่นได ซึ ่งสะทอนใหเห็นไดอีกแงมุมหนึ่งวาสังคมเกาหลีเปนสังคมที ่ใหความสําคัญกับการ

เสริมสรางรางกายเพ่ือความม่ันใจและการเปนท่ียอมรับของคนในสังคม  

6). ความเปนชายในบทบาทผูชายโรแมนติก (Romantic Man) : มักนําเสนอมุมมองของเพศชายท่ีสื่อ

ใหเห็นถึงความเปนสุภาพบุรุษ ชวยเหลือเพศหญิง ซึ่งแนวคิดผูชายโรแมนติกนี้ไดรับอิทธิพลมาจากภาพยนตร 

ซีรี่สตาง ๆ ที่ประกอบสรางขึ้นจนทําใหภาพความชายปรากฏออกมาในรูปแบบความเปนชายที่ออนโยน และ

ใหความรูสึกอบอุน  

จากผลการศึกษาดังกลาวทําใหเห็นถึงภาพลักษณความเปนชายที่ปรากฏอยูในสังคมเกาหลีไดอยาง

ชัดเจน ซึ่งภาพความเปนชายที่ถูกนําเสนออยูในโฆษณาบางก็สะทอนถึงมุมมองภาพความเปนชายในอดีตท่ี

ไดรับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ บางก็สะทอนถึงมุมมองภาพความเปนชายแบบใหมที่เปลี่ยนแปลงไปเนือ่งจากยุค

สมัยและบริบททางสังคม ดวยเหตุนี้จึงเหมาะแกการนํามาเปนแนวทางการวิเคราะหศึกษาในประเด็นเรื ่อง

ทัศนคติความเปนชายที่เปลี่ยนไปในสังคมเกาหลีซึ ่งเปนผลมาจากปรากฏการณการใชศิลปนชายโฆษณา

เครื่องสําอางเปนอยางยิ่ง   

 Kim Joomee ( 2011)  ท ํ า ง าน ว ิ จ ั ย เ ร ื ่ อ ง  “The Study on Fashion Beauty Design and 

Emotional Image by External Image Type of Korean Male Idol Stars” เผยแพร  ในวารสารธ ุร กิจ

แฟชั่น ปที่ 15 ฉบับที่ 6 (2011) งานวิจัยนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาการสรางภาพลักษณของศิลปนเกาหลีชาย และ

นํามาจําแนกภาพลักษณออกเปนประเภทตาง ๆ พรอมทั ้งว ิเคราะหภาพลักษณเพื ่อทําความเข าใจ

ลักษณะเฉพาะของแฟชั่นในแตละประเภท โดยแฟชั่นในที่นี้จะหมายถึงลักษณะการแตงกาย การแตงหนา 

รวมถึงการออกแบบทรงผม ซ่ึงมีวิธีการศึกษาคือ ศึกษาวิเคราะหจากทฤษฎีตาง ๆ ในหนังสือและบทความวิจัย

ที่เกี่ยวของ แลวนํามาวิเคราะหภาพลักษณของกลุมศิลปนเกาหลีชายที่มีชื่อเสียงและมีผลงานออกมาระหวาง

ชวงเดือนกุมภาพันธ ป 2008 จนถึงเดือนสิงหาคม ป 2010 จํานวน 15 กลุม ผลการศึกษาพบวา ตั้งแต

ศตวรรษ 2000 เปนตนมา ศิลปนเกาหลีชายมีอิทธิพลอยางมากตอคนในสังคมโดยเฉพาะเรื่องการปรับเปลี่ยน

มุมมองความคิดเกี่ยวกับภาพความเปนชายในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ซึ่งแตกตางจากอดีตที่แบงแยก

ภาพลักษณความเปนชายกับภาพลักษณความเปนหญิงออกจากกันอยางชัดเจน โดยผลจากการเติบโตของ

สื่อมวลชน กอปรกับตลาดบันเทิงที่กําลังขยายตัวอยางรวดเรว็เปนหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทําใหศิลปนเกาหลชีาย

จําเปนตองสรางภาพลักษณรูปแบบใหมออกมา และองคประกอบภาพลักษณของศิลปนชายนี้เองจึงกลายเปน

ตัวจุดชนวนแนวคิดความงามรูปแบบใหมสําหรับเพศชายข้ึนท้ังเรื่องการทําศัลยกรรมและการใชเครื่องสําอาง 



13 
 

 

 

หากมองในอีกแงมุมหนึ่งการสรางภาพลักษณของเหลาศิลปนท้ังหลายสามารถสะทอนสังคมเกาหลีใต

ไดเปนอยางดีวาคนในสังคมใหความสําคัญกับเรื่องรูปรางหนาตาเปนหลัก ดังนั้นการเปดโอกาสใหกับตัวเองเพ่ือ

กลายเปนนักรองที่มีชื่อเสียงจึงจําเปนตองสรางภาพลักษณแปลกใหมและตองใสใจรายละเอียดการเตนใหมี

ความนาตื่นตาตื่นใจมากขึ้น และนําเสนอผานผลงานเพลงซึ่งจะเนนผลงานแบบ “ดนตรีเพื่อการดู” มากกวา 

“ดนตรีเพื่อการฟง” โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อดึงดูดความสนใจจากผูคน ผลที่ตามมาคือ นอกจากจะไดรับ

ความสนใจจากผูคนแลว ศิลปนเหลานี้ไดกลายเปนสิ่งกระตุนทําใหเกิดกระแสนิยมสมัยใหมขึ ้นในสังคม 

โดยเฉพาะภาพลักษณรูปแบบใหมท่ีเกิดข้ึนในเพศชาย  

ผลจากการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก รวมกับวิเคราะหภาพลักษณของกลุมศิลปนชายที่มีชื่อเสียง พบวา

สามารถแบงประเภทภาพลักษณของศิลปนชายได 6 รูปแบบ ดังนี้  

1). ภาพลักษณแบบ Elite  ภาพลักษณท่ีดูดี หรูหรา สื่อถึงอารมณสุขุม เรียบรอย มีความออนโยน 

2). ภาพลักษณแบบ Urban chic  ภาพลักษณท่ีบงบอกถึงการใชชีวิตในเมือง แตงตัวดูดี ดูเทหแบบ

คนในเมือง 

3). ภาพลักษณแบบ Charisma  ภาพลักษณที่สื่อถึงอารมณความรูสึกแบบผูชาย คือ มีความมั่นใจ 

อดทน ใจกวาง และมีเสนหของความเปนลูกผูชาย 

4). ภาพลักษณแบบ Rebellious Child  ภาพลักษณที ่ส ื ่อถึงอารมณอิสระ ดูอ อนเยาว ใน

ขณะเดียวกันก็ดูเปนคนกระฉับกระเฉง  

5). ภาพลักษณแบบ Toy boy  ภาพลักษณแบบหนุมวัยรุนไรเดียงสา ใหความรูสึกสดใส นารัก เปน

ธรรมชาติ และมีชีวิตชีวา  

6). ภาพลักษณแบบ Homme Fatale  ภาพลักษณแบบเซ็กซี่สําหรับความงามแบบชายหนุม ให

ความรูสึกถึงความเปนผูใหญ มีวุฒิภาวะ ขณะท่ีองคประกอบของภาพก็ใหความรูสึกตื่นเตนเราใจแกผูพบเห็น 

ดวยกระแสนิยมสมัยใหมที่เปนผลมาจากภาพลักษณของศิลปน ทําใหปจจุบัน ณ ประเทศเกาหลีใต 

ผูชายสามารถแสดงออกถึงการดูแลตัวเองไดอยางเต็มที่โดยไมตองยึดติดอยูกับบทบาทที่ไดรับทางสังคมและ

วัฒนธรรมอีกตอไป นอกจากนี้ยังพบวาภาพลักษณของศิลปนชายที่นําเสนอออกมามักเปนภาพลักษณท่ี

ผสมผสานระหวางความเปนหญิงและความเปนชายอยูจึงยากที่จะหาคํามานิยามความงามรูปแบบใหมของ

ผูชาย อยางไรก็ตามปรากฏการณที่ผูชายในสังคมหันมาดูแลตัวเอง แตงกายเลียนแบบศิลปน เชน ความนิยม

แตงหนาแบบบางเบาในหมูวัยรุนเพศชายวัย 20 ป หรือผลจากการวิจัยแฟชั่นของซัมซุงพบวาระดับความสนใจ

แฟชั่นในเพศชายมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเริ่มตั้งแตวัยรุนชายไปจนถึงวัยกลางคน นับเปนการสะทอนใหเห็นถึงอุดมคติ

เก่ียวกับความเปนชายท่ีกําลังเปลี่ยนไปในสังคมเกาหลีใตยุคปจจุบันไดเปนอยางดี   
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งานวิจัยชิ้นนี้ไดกลาวถึงอิทธิพลของ K-Pop ที่สงผลอยางยิ่งตอการเปลี่ยนแนวคิดอุดมคติเกี่ยวกับ

ความเปนชาย และมีการแสดงถึงเหตุผลที่วา ทําไมไอดอลเกาหลีจําเปนตองสรางภาพลักษณแปลกใหม โดย

การคิดสรางสรรคสไตลแฟชั่นรูปแบบใหมออกมา ซึ่งแฟชั่นในที่นี้มีความหมายรวมถึงการแตงกาย แตงหนา 

และจัดแตงทรงผม กอใหเกิดคานิยมความงามรูปแบบใหมสําหรับเพศชายข้ึนมา งานวิจัยชิ้นนี้นับวาเปนงานท่ี

มีคุณคา และเหมาะแกการนํามาวิเคราะหศึกษาตอในประเด็นการแตงหนาของศิลปนชาย จนทําใหเกิด

ปรากฏการณการใชศิลปนชายโฆษณาผลิตภัณฑเก่ียวกับเครื่องสําอางดังจะเห็นไดจากแผนปายโฆษณาจากสื่อ

ตาง ๆ ในยุคปจจุบัน   

S. Mubashir Noor (2016) เขียนบทความ “Why K-Pop has Korean Men Wearing Makeup” 

เผยแพรผานเว็บไซตออนไลน Cuepoint Medium โดยเนื้อหาในบทความมาจากการวิเคราะหขอมูล มีการ

อางอิงถึงสถิติที่นาเชื่อถือ พรอมทั้งสัมภาษณบุคคลที่มีความรูเกี่ยวกับวงการ K-Pop ซึ่งสามารถสรุปไดวา

ทัศนคติความเปนชายแบบดั้งเดิมในสังคมเกาหลีถูกตีความใหมโดยเปนผลมาจากพลังทางดานวัฒนธรรม 

สังคม และเศรษฐกิจ กลาวคือ ภาพความเปนชายแบบดั้งเดิมที่ใหความสําคัญทางเพศสรีระจนกลายเปน

ตัวกําหนดบทบาทหนาท่ีของเพศชายวาตองมีรางกายแข็งแรง บึกบึน มีภาวะความเปนผูนําซ่ึงไดรับอิทธิพลมา

จากลัทธิขงจื๊อนั้นปจจุบันภาพความเปนชายเหลานี้ไดเปลี่ยนแปลงไปโดยมีสาเหตุ คือ  

อุตสาหกรรมเพลง K-Pop นับเปนกุญแจสําคัญในการกําหนดวาศิลปนตองมีรูปรางหนาตาดี ซึ่งเปน

กลยุทธอยางหนึ่งที่บริษัทคายเพลงตาง ๆ ในเกาหลีนิยมนํามาใชเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางดานเศรษฐกิจ ดังนั้น

ศิลปนไมเพียงแตตองมีความสามารถทางดานดนตรีเพียงเทานั้น แตตองมีมีรูปลักษณที่สวยงามดวยจึงจะ

สามารถประสบความสําเร็จในเสนทางการเปนศิลปนที่มีชื ่อเสียงได โดยกลยุทธดังกลาวมักจะเสนอขาย

ภาพลักษณศิลปนใหเปนแบบ Androgyny1 เพื่อสรางความดึงดูดใจแกผูชม ซึ่งปรากฏการณการแตงหนาของ

ศิลปนชายไมใชเรื่องใหมสําหรับดนตรีกระแสหลักเนื่องจากการแตงหนาศิลปนชายเชนนี้มีปรากฏใหเห็นอยาง

ตอเนื่องไมเวนแมกระทั่งอุตสาหกรรมเพลงทางฝงตะวันตกอยาง  Lord Bieber หรือ One Direction แตการ

แตงหนาตามแบบตะวันตกยังคงเนนองคประกอบหลักของความเปนชายใหคงอยู เชน รางกายที่แข็งแรง รอย

สัก หนวดเครา ผิวสีแทน ฯลฯ จึงไมสรางผลกระทบตอมุมมองภาพความเปนชายมากนักหากเทียบกับ

อุตสาหกรรมเพลง K-Pop  

 
1 Androgyny คือ บทบาททางเพศแบบมคีวามเปนหญิงและความเปนชายสูงทัง้คู คําวา “androgyny” มีรากศัพทมาจากภาษากรีก สองคํา คือ 

“andro” หมายถึง ผูชาย และ “gyn” หมายถึง ผูหญิง ดังนั้นผูที่มบีทบาททางเพศแบบมีความเปนหญิงและความเปนชายสูงทั้งคูจึงเปนผูที่

สามารถแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ มีความยืดหยุนมากกวา ทั้งยังสามารถผสมผสานความเขมแข็งของความเปนชาย

และความออนโยนของความเปนหญิงเอาไวดวยกันอีกดวย  
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อางอิงจากสถิติการฆาตัวตายในสังคมเกาหลีโดยเฉพาะชายหนุมชาวเกาหลีที่มีอัตราฆาตัวตายสูงกวา

ประเทศอื่น ๆ รองจากประเทศกายอานา 1

2 สาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากสังคมเกาหลีใตเปนสังคมที่ใหการยก

ยองชื่อเสียง เกียรติยศ คนในสังคมจึงตองแขงขันกันอยางหนักเพ่ือเขาเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนํา และเขาทํางาน

ในองคกรท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศ ดังนั้นการท่ีผูชายเกาหลีหันมาแตงหนานั้นก็เปรียบเสมือนการหาหนทางท่ี

จะเพิ่มโอกาสใหแกตนเองสูจุดหมายที่ตนหวังไว ซึ่งการแตงหนาไดรับแรงผลักดันมาจากวัฒนธรรมเกาหลี

สมัยใหมโดยเฉพาะ K-Pop ทําใหชายหนุมเกาหลีตางพากันเลียนแบบและเกิดแนวคิด “Flower Boys” ท่ี

เปรียบเสมือนเครื่องหมายแหงความสําเร็จทางสังคมข้ึน  

ในชวงปลายทศวรรษ 1990 เกิดเหตุการณที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติความเปนชายใน

สังคมเกาหลีใตขึ้น 2 เหตุการณ เหตุการณแรกมาจากวัฒนธรรมญี่ปุนที่แพรเขาสูเกาหลีดวยการนําเขามาของ

รัฐบาลนั ่นคือ มังงะ (Manga) และอนิเมะ (Anime) โดยเฉพาะอนิเมะแนวรักโรแมนติกหรือที ่เร ียกใน

ภาษาญี่ปุนวา “Shoujo” ซึ่งเปนที่นิยมกันอยางมาก และมีกลุมเปาหมายผูชมเปนเด็กสาววัยรุน โดยตัวละคร

ชายที ่ปรากฏในอนิเมะดังกลาวจะมีลักษณะเปน "bishonen" หรือ "ชายหนุมผู นารัก" และอิทธิพลจาก

วัฒนธรรมญี่ปุนนี้เองก็สงผลใหเกิดคลื่นลูกแรกของกระแส “Flower Boy” นั่นคือ การที่ศิลปน K-Pop ข้ึน

แสดงเวทีโดยแตงหนาออกอากาศผานโทรทัศน และการเกิดขึ ้นของซีร ีส ยอดนิยมอยาง “Boys Over 

Flowers”  จากปรากฏการณที่เกิดขึ้นจึงทําใหภาพมองการเปนผูชายแบบแมน ๆ นั้นหมดไป กอรปกับ

วิกฤตการณ IMF ป 1997 จากเหตุการณนี้แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวาหญิงสาวเกาหลีตางพากันตอตาน

ตัวตนความเปนชาย เนื่องจากเม่ือตกอยูในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าแรงงานเพศหญิงถูกเลิกจางในจํานวนท่ีสูงกวา

แรงงานเพศชายซึ่งแสดงใหเห็นถึงความไมเทาเทียมที่เกิดขึ้นในสังคม ทําใหหญิงสาวเกาหลีเริ่มหันมาชื่นชอบ

ผูชายท่ีแสดงออกถึงภาพลักษณความเปนหญิงในแงของความออนโยน ใหเกียรติกันมากกวาผูชายแมน ๆ  

นอกจากนี้ Hyoung Jun Rim นักแตงเพลงใหกับศิลปน K-Pop ชื่อดังและเปนอาจารยผูเชี่ยวชาญ

ดานดนตรีที่โรงเรียนสอนศิลปะแหงหนึ่ง ใหสัมภาษณเพิ่มเติมวาการที่ผูชายเกาหลีแตงหนาเปนประจําทุกวัน 

นอกจากเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการทํางานดังท่ีกลาวไปขางตนแลวนั้น สวนหนึ่งมาจากความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนในตัว

บุคคลและตองการภาพลักษณท่ีดูดีเพ่ือดึงดูดเพศตรงขาม อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับทัศนคติภาพ

ความเปนชายในสังคมเกาหลีไมเพียงแตเปนผลมาจากการนําเขาวัฒนธรรมญี่ปุนและวิกฤตการณ IMF เพียง

เทานั้น แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจากอุตสาหกรรมเพลง K-Pop  ซึ่งนับวาเปนอุตสาหกรรมที่คอนขาง

ใหมที่ยังคงทดลองสรางภาพลักษณใหม ๆ ใหแกศิลปนเพื่อจุดประสงคทางดานเศรษฐกิจ ดังนั้นการนําเสนอ

ภาพลักษณศิลปนชายใหเปนแบบ Androgyny จึงเปนกลยุทธหนึ่งในการสรางแบรนดบุคคลเพ่ือตีตลาดเทานั้น  

 
2
 ประเทศกายอานา มีชื่ออยางเปนทางการวา สาธารณรัฐสหกรณกายอานา เปนประเทศที่ตั้งอยูแถบชายฝงทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต 

ภาษาราชการ คือ ภาษาอังกฤษ และมีเมืองจอรจทาวนเปนเมืองหลวง  
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จากเนื้อความที่กลาวไปดานบนพบวามีเนื้อหาสอดคลองกับประเด็นที่ผูวิจัยกําลังจะศึกษา ทั้งเรื่อง

ของมุมมองภาพความเปนชายที่เปลี่ยนไปอันเปนผลมาจากอิทธิพล K-Pop และการกลาวถึงสาเหตุที่ทําให

ศิลปนชายตองแตงหนา ดังนั้นบทความนี้จึงเปนประโยชนเหมาะแกการนํามาวิเคราะหตอยอดเปนอยางมาก 

Barone Siena และ Leonard Claire (2019) ไดรวมกันศึกษาวิจัยในหัวขอ “The Korean Beauty 

Industry: How does it affect its Society?” บทความวิจัยนี้ไดเผยแพรผานทาง Mémoire online ซึ่งเปน

ฐานขอมูลวิจัยออนไลนของตางประเทศ มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของอุตสาหกรรม

ความงามในประเทศเกาหลีใตที่สงผลถึงผูคนในสังคมตอทั้งเพศชายและเพศหญิงซึ่งตองใชชีวิตอยูภายใต

มาตรฐานความงามที่สังคมกําหนดขึ้นมา โดยเนื้อหาในบทความจะเริ่มศึกษาตั้งแตประวัติที่กอใหเกิดคานิยม

เกี่ยวกับความงามในสังคมเกาหลีซึ่งพบวาคานิยมความงามดังกลาวที่ฝงรากลึกอยูในสังคมเกาหลีนั้นประกอบ

ไปดวยเหตุผล 2 ประการอัน ไดแก  

1). รากฐานจากปรัชญาของขงจื๊อท่ีมีชื่อวา “신체팔보 (sinch’e palbu)” หรือ “ความสมบูรณท่ัวท้ัง

รางกาย” สามารถตีความไดวาทุกคนควรที่จะตองรักษารูปราง หนาตา ผิวพรรณที่ไดรับมาจากบรรพบุรุษให

คงไว ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหผูคนในสังคมใหความสนใจเรื่องรูปรางหนาตามาตั้งแตโบราณกาล  

2). ชวงเวลาเปลี่ยนผานสมัยสงครามคือ การท่ีเกาหลีเคยตกเปนอาณานิคมของญี่ปุนทําใหเกาหลีตอง

กลายเปนประเทศเกษตรกรรมท่ียากจน ภายหลังไดรับอิสรภาพจึงมีความตองการอยากท่ีจะพัฒนาประเทศให

ดีขึ้น ซึ่งในชวงนี้เองที่ทําใหเกิดแนวคิดที่วาการใชสินคาฟุมเฟอยอยางเชน การใสเครื่องประดับที่หรูหรา สวม

ใสเสื้อผาราคาแพง นับเปนสัญลักษณที่การแสดงความหมายโดยนัยวาเกาหลีนั้นมีฐานะทางสังคมที่ดีและการ

เปนอยูที่ดีขึ้นแตกตางจากอดีตที่ผานมา ตอมาเมื่อผูคนในสังคมตางแขงขันกันใชสินคาฟุมเฟอยทําใหการ

แสดงออกเปลี่ยนไปคือ ไมเพียงแตนิยมใชสินคาฟุมเฟอยเทานั้นแตทั้งผูชายและผูหญิงเริ่มใหความสําคัญกับ

รูปรางหนาตาดวย จึงทําใหเกิดความเชื่อที่วาการเปลี่ยนรูปลักษณของบุคคลสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของ

พวกเขาใหดีข้ึนได 

ดวยปรัชญาความเชื่อและบาดแผลทางประวัติศาสตรนี้เองที่เปนสาเหตุสงผลใหเกิดชองวางระหวาง

รางกายและจิตใจของผูคน ดังนั้นผลิตภัณฑเครื่องสําอางและการผาตัดศัลยกรรมจึงเปนสิ่งท่ีชวยพวกเขาสราง

รูปลักษณที่ตองการเพื่อใหเขาถึงจิตวิญญาณแหงความงามได ซึ่งคานิยมความงามนี้เกี่ยวของกับทั้งชายและ

หญิงนําไปสูการแสวงหาความงามและความปรารถนาที่จะมีรูปลักษณที่ดี และไดสงผลตอบรรทัดฐานทาง

สังคมที่มองวาความงามกลายเปนสิ่งจําเปนที่ทุกคนพึงมี ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาตอในเรื่องของแรงกดดันท่ี

ผูคนในสังคมไดรับจากบรรทัดฐานความงามท่ีสังคมสรางข้ึนมาโดยพบวา แรงกดดันในเพศหญิงจะมีมากกวาใน
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เพศชายอางอิงจากนักเขียนสตรีนิยม นาโอมิ วูลฟ2

3 กลาวถึงขอบเขตความงามของผูหญิงเรื่อง “ความเปนแม” 

กับ “พรหมจรรย” วาถูกแทนท่ีดวยความหนาตาดี ซ่ึงทําใหรูปลักษณภายนอกกลายเปนตัวบงชี้บุคลิกภาพของ

ผูหญิง และสงผลตอใหเกิดคานิยมที่วา “ถาไมสวยก็เทากับไรความสามารถ” การที่ผู หญิงถูกตัดสินจาก

รูปลักษณภายนอกเชนนี้จึงเปนเหตุผลท่ีวาทําไมผูหญิงเกาหลีนิยมทําศัลยกรรมกันอยางแพรหลาย  

สวนความกดดันในเพศชายผูวิจัยพบวาสวนหนึ่งมาจากอิทธิพลของวัฒนธรรมเกาหลีสมัยใหม เชน 

วงการเพลง K-Pop ที่วัยรุนนิยมฟงกันอยูทุกวันนี้ ซึ่งศิลปนและไอดอลเหลานี้ไดแสดงออกถึงภาพลักษณท่ี

ไมไดคํานึงถึงเรื่องเพศสภาพ (การแตงตัว การแตงหนา) แตกลับไดรับการยอมรับจากสังคมในฐานะท่ีเปนสาขา

อาชีพที่ถายทอดแนวคิดทางศิลปะแขนงหนึ่ง ดังนั้นกระแสที่ผู ชายแตงหนาจึงเริ ่มกลายเปนกระแสนิยม

แพรกระจายสูบรรดาแฟนคลับทําใหเกิดการลอกเลียนแบบการแตงตัวและแตงหนาตามศิลปน ซึ่งผูชายสวน

ใหญที่เลือกแตงหนามักจะแตงใหดูธรรมชาติโดยใชเฉพาะผลิตภัณฑพื้นฐาน เชน โทนเนอร โลชั่นสําหรับทํา

ความสะอาดใบหนา ผลิตภัณฑสําหรับบํารุงริมฝปาก เครื่องสําอางที่ใชเพื่อทําใหใบหนาดูคมขึ้นอยาง ดินสอ

เขียนค้ิวเพ่ือใหมีค้ิวเขมข้ึน หรือการใชมาสคาราสีออนปดขนตาใหตาดูมีมิติ เปนตน ปจจุบันจะเห็นไดวาวัยรุน

ชายชาวเกาหลีใหความสําคัญเรื่องสุขภาพและภาพลักษณท่ีดีมากกวาท่ีจะสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล หรือใชเวลา

ทั้งวันหมดไปกับการทํางานเม่ือเทียบกับผูชายยุคสมัยกอนหนา ซึ่งถาหากการที่จะถูกตัดสินจากสังคมวาการ

เปนผูชายตองทํางานหนักตลอดเวลา นี่ก็สามารถแสดงใหเห็นไดวาแมผูหญิงจะถูกกดดันจากสังคมวาตองมี

ภาพลักษณที่ดูดีถึงจะไดรับการยอมรับจากคนในสังคม ในทางกลับกันการที่ผูชายหันมาใสใจภาพลักษณของ

ตัวเองก็นับเปนแรงกดดันบางอยางท่ีทําใหชายหนุมตอง "หลอ" หรืออยางนอยก็ตอง “ดูดี” เพ่ือการถูกยอมรับ

จากคนในสังคมดวยเชนกัน  

เนื่องจากผลการศึกษาของบทความวิจัยนี้ไดกลาวถึงประเด็นสําคัญเกี่ยวกับประวัติคานิยมความงาม

ในเกาหลีใต รวมถึงประเด็นเรื่องแรงกดดันทางสังคมที่สงผลตอทั้งเพศชายและเพศหญิงใหหันมาใสใจในเรื่อง

รูปลักษณ ซึ่งควรคาอยางยิ่งตอการนํามาวิเคราะหศึกษาตอในประเด็นเกี่ยวกับปรากฏการณการแตงหนาของ

ผูชายเกาหลีท่ีไดรับอิทธิพลมาจาก K-Pop 

David Yi ( 2020)  เ ข ี ยนบทความ  “How K-Pop Changed the Meaning of Masculinity in 

South Korea” เผยแพรผานนิตยสาร Allure Online ซึ่งเปนนิตยสารที่เชี่ยวชาญดานความสวยความงาม

ระดับโลก บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีสงเสริมใหไอดอลเกาหลีชายตองแตงหนา และ

เพื่อศึกษามุมมองที่เปลี่ยนไปเกี ่ยวกับความงามของเพศชาย โดยเนื้อหาในบทความสวนใหญจะเปนบท

 
3 นาโอมิ วลูฟ์ มีชื่อเต็มว่า นาโอมิ เรเบคาห ์วลูฟ์ เป็นนกัเขียนและนกัข่าวสตรีนิยมชาวอเมริกนั เป็นหนึ่งในผูน้าํที่ออกมาเคล่ือนไหว

เรียกรอ้งสิทธิสตรีในช่วงทศวรรษ 1980   
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สัมภาษณแสดงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ของบุคคลที่คลุกคลีอยูในวงการ K-Pop ผลจากการวิเคราะห

ศึกษาและการสัมภาษณสามารถสรุปไดดังนี้  

ยุคแรกแหงการเริ่มตนวงการเพลง K-Pop การที่ไอดอลชายมีภาพลักษณผิดแปลกไปจากธรรมชาติท่ี

ควรจะเปน ไมวาจะเปนการแตงกายท่ีแหวกแนว หรือการมีผิวพรรณงดงามดั่งผูหญิง มักจะไมไดรับการยอมรับ

จากสังคม อยางในกรณีของนักรอง  Yang Joon-il ท่ีเปดตัวครั้งแรกในป 1991 เขาไดรับการตอตานจากสังคม

เปนอยางมาก อางอิงจากบทความที่ปรากฏอยูใน The Korea Times ระบุไววา “เขาถูกหลายคนตอตาน

เนื่องจากรูปลักษณและเพลงของเขานั้นผิดแปลกไปจากธรรมชาติของความเปนชายที่ควรจะเปน” และดวย

เหตุนี้เสนทางการเปนนักรองของเขาจึงดับลงภายในชวงระยะเวลาสั้นๆ แตหลังจากนั้นไมนานประมาณสาม

ทศวรรษตอมาความงามท่ีถูกตีกรอบไวแคเฉพาะเพศหญิงก็ไดเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง ซ่ึงสามารถอางอิงขอมูลได

จากบทความสัมภาษณและผลการวิจัยของบุคคลตอไปนี้ 

จากรายงานของ Edward Kang โปรดิวเซอรเพลงชื่อดังในเกาหลีใต และตอนนี้กําลังศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเซาเทิรนแคลิฟอรเนีย สาขาการสื่อสารและวารสารศาสตร เขากําลังศึกษา

คนควาเกี่ยวกับจุดบรรจบระหวางวัฒนธรรมเกาหลีสมัยใหมกับบรรทัดฐานทางสังคม จากผลการศึกษาพบวา

กรอบของความงามท่ีเปลี่ยนไปนั้นสวนหนึ่งมาจากเรื่องการแขงขันกันอยางเขมขนของคนในสังคมเกาหลีใต ซ่ึง

การแขงขันนี้อยูภายใตความกดดันท่ีอยากจะประสบความสําเร็จ และขยายไปสูเรื่องท่ีเก่ียวกับความสวยความ

งามดวย กลาวคือ การรับสมัครเขาทํางานขององคกรในเกาหลีใตมักจะเลือกจากหนาตาของผูสมัครเปนหลัก 

ดังนั้นทุกคนจึงจําเปนตองใสใจเรื่องรูปรางหนาตาไมเวนแมกระท่ังเพศชาย  

จากผลการศึกษาของศาสตราจารย Oh Chuyun นักวิชาการดานการเตนแหงมหาวิทยาลัยรัฐซานดิ-

เอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เขียนบทความวิจัยเรื่อง "Unmasking Queerness: Blurring and Solidifying 

Queer Lines Through K-pop Cross-Dressing" ผลการวิจัยพบวาการที่ศิลปนนักรอง K-Pop ตองแตงหนา

เนื่องมาจากพวกเขาตองทนตอแรงกดดันเชนเดียวกับคนอื่น ๆ ในสังคม แตแรงกดดันจะทวีคูณมากขึ้นเพราะ

พวกเขาเปนคนดังระดับนานาชาติ และการที่พวกเขาทํางานอยูในวงการอุตสาหกรรมเพลงความดึงดูดทาง

กายภาพเปนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงตองสรางความดึงดูดเหลานี้ข้ึนมาเพ่ือเปนหลักประกัน

ใหกับคาตัวท่ีอาจจะเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต  

Yang Huiyeon ชางแตงหนาไอดอลแหงวงการ K-Pop อยางวง Pentagon ไดแสดงความคิดเห็นไว

วา “ปจจุบันวิธีการท่ีเขาถึงอินเทอรเน็ตเปนเรื่องท่ีทําไดงาย ไอดอลจึงพยายามอยางหนักท่ีจะสรางภาพลักษณ

ที่ดีออกสูสายตาแฟนคลับ ดังนั้นการแตงหนาจึงเปนวิธีหนึ่งที่สามารถชวยเสริมสรางความมั่นใจใหแกพวกเขา

ได” 
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Kevin Woo อดีตสมาชิกของวง U-Kiss ที่เปดตัวครั้งแรกในป 2008 กลาวถึงสาเหตุสําคัญประการ

หนึ่งที่กดดันใหไอดอลชายตองแตงหนาคือ “กระแสหนุมในฝน” หรือ “แฟนทิพย” ที่เปนกระแสโดงดังอยาง

มากในบรรดาเหลาแฟนคลับ โดยกระแสนี้ไดสรางแรงกดดันใหแกไอดอลชายใหตองสรางภาพลักษณท่ีดูดี และ

หลอเหลาเพ่ือตอบสนองความตองการของแฟนคลับ 

และบุคคลสุดทายที่สรางประวัติศาสตรหนาใหมใหแกวงการ K-Pop โดยการเปดเผยถึงรสนิยมทาง

เพศวาเขาชอบผูชายดวยกันคือ Holland นักรองเดี่ยววัย 24 ป เขาไดใหสัมภาษณวา ““ฉันคิดวาความงามท่ี

แทจริงคือความมั่นใจในการแสดงออกถึงตัวตนซึ่งสามารถเห็นมันไดจากสายตาของฉัน และฉันก็คิดวาความ

งามทั้งหมดจะเกิดขึ้นไดก็ตองเกิดจากความงามทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งการแตงหนาชวยใหฉันไดตระหนัก

และสามารถรับรูความเปนตัวของฉันเองไดอยางชัดเจน” เขาไดอธิบายตอวาการแตงหนาในเกาหลีนั้นไมได

จํากัดอยูเรื่องเพศอีกตอไปแลว และพูดท้ิงทายไววา “การแตงหนาไมใชแคสําหรับผูหญิง แตมันเปนสิ่งท่ีทุกคน

ก็สามารถทําได”  

จากการศึกษาวิจัยและบทสัมภาษณของบุคคลที่ปรากฏอยูในบทความนิตยสาร Allure แสดงใหเห็น

ถึงปจจัยสําคัญที่สงเสริมใหไอดอลชายตองหันมาแตงหนาไดอยางชัดเจนเหมาะที่จะนํามาศึกษาและวิเคราะห

ตอยอดเปนอยางยิ่ง 

 Rumaiysa M Rahman (2021) เขียนบทความ “Real men don’t wear makeup!!” เผยแพร

ผานเว็บไซต Prothom Alo.com ซ่ึงเปนเว็บไซตเผยแพรขาวสารอันดับหนึ่งของประเทศบังคลาเทศ เนื้อหาท่ี

ปรากฏในบทความสามารถสรุปไดโดยสังเขปดังนี้ การแตงหนาของผูชายเปนสิ่งที่เกี่ยวของอุตสาหกรรมเพลง 

K-Pop เนื่องจากในปจจุบันกระแสเกาหลีสมยัใหมกําลังเปนที่สนใจไปทั่วโลก และการแตงหนาสรางความโดด

เดนนับเปนวิธีการอยางหนึ่งที่นิยมนํามาใชเพื่อเพิ่มยอดขายผลงานเพลง ซึ่งไมเพียงแตเปนที่นิยมกันในหมู

ไอดอลหญิงเทานั้น แตในหมูไอดอลชายตางนิยมแตงหนากันดวย ดังจะเห็นไดจากบอยแบนดอันดับตน ๆ ใน

เกาหลีใตอยาง BTS, EXO, ATEEZ, GOT7 ท่ีไดนําการแตงหนามาเปนตัวชวยในการสรางภาพลักษณท่ีดูดีและ

ทําใหการขายผลงานเพลงของพวกเขาสมบูรณแบบมากขึ้น จึงอาจกลาวไดวาไอดอลชายทั้งหลายในวงการ K-

Pop ตั้งใจที่ขายภาพลักษณ “ความเปนผูชายสมบูรณแบบ” โดยการหันมาดูแลตนเอง บํารุงผิวพรรณ และใช

เครื่องสําอางเพื่อใหดูออนวัยอยูเสมอ อยางไรก็ตามการนําเสนอภาพลักษณดังกลาวแตกตางไปจากภาพความ

เปนชายของบรรทัดฐานดั้งเดิมในสังคมที่มักจะกําหนดไววา “ความเปนลูกผูชาย” ตองแข็งแรง  ตองมีความ

มั่นใจ ตองมีความทะเยอทะยาน และมักถูกปลูกฝงวาการใชความรุนแรงในเพศชายเปนตัวบงชี้ถึงอํานาจ แต

ดวยอิทธิพลของ K-Pop ที่แพรกระจายไปทั่วโลกจึงมีผลตอการปรับเปลี่ยนมุมมองภาพความเปนชาย และทํา

ใหสังคมท่ัวโลกโดยเฉพาะประเทศทางฝงตะวันออกเริ่มยอมรับกับการท่ีผูชายแตงหนามากข้ึน โดยเหตุผลท่ีวา

ทําไมผูชายถึงสามารถแตงหนาไดก็เนื่องมาจากองคประกอบบางอยางของบอยแบนดในวงการ K-Pop ท่ีขัดตอ
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มาตรฐานความงามแบบเดิม ๆ สําหรับผูชาย เชน การยอมสีผม การแตงตา ไปจนถึงเครื่องแตงกายบนเวทีท่ีมี

สีสันฉูดฉาด ฯลฯ กําลังสงผลตอมุมมองความคิดเก่ียวกับเพศชายแบบใหม ดังนี้ 

 1). ผูชายควรจะเรียนรูวาการลงทุนดานความงามคือ การใชเวลาเพ่ือดูแลตนเอง และควรตระหนักวา

การไมดูแลตนเองไมใชเรื่องท่ีดี หรือการละเลยความสนใจในเรื่องรูปรางหนาตานั้นไมไดทําใหกลายเปนผูชายท่ี

นาหลงใหลข้ึนแตอยางใด 

 2). สําหรับแนวคิดที่กําหนดการแตงกายทางเพศวาเพศใดควรแตงกายอยางไรนั้นเปนเรื ่องที ่ไม

สมเหตุสมผลอยางยิ่ง ท้ังผูชายและผูหญิงควรมีสิทธิท่ีเทาเทียมกันท่ีจะแตงกายตามความพึงพอใจของตน  

 3). ผูคนควรตระหนักวาการแตงหนาไมใชสิ่งพื้นฐานจําเปน แตหากเปนสิ่งที่แสดงออกถึงการดูแล

ตนเอง และเปนตัวชวยท่ีทําใหเกิดความพอใจในตัวบุคคลซ่ึงเปนสิ่งท่ีทุกเพศควรจะไดรับ ไมเวนแมกระท่ังเพศ

ชาย 

 4). การแตงหนาไมไดมีไวสําหรับผูหญิงเทานั้น ผูคนควรรับรูและเขาใจใหมวาการที่ผูชายแตงหนา

ไมไดทําใหความแข็งแรง หรือความกลาหาญของผูชายนอยลงเลยแมแตนอย ในทางกลับกันการแตงหนากลับ

กลายเปนตัวชวยในการเสริมสรางภาพลักษณใหผูชายเปนคนที่มีเสนห ดูดี และดูเทห  ซึ่งนับเปนคุณสมบัติท่ี

ผูชายพึงมี เพ่ือเอาไวดึงดูดเพศตรงขาม 

 จากบทความที่กลาวถึงอิทธิพลการแตงหนาของไอดอลชายในวงการ K-Pop วามีผลตอมุมมองภาพ

ความเปนชายที่เปลี่ยนไปในสังคม ผูวิจัยมองวาเปนประโยชนอยางยิ่งที่จะนํามาวิเคราะหในเรื่องแนวคิดท่ี

เปลี่ยนไปเกี่ยวกับความเปนชายในสังคมเกาหลีใตซึ ่งเปนผลมาจากปรากฏการณการใชศิลปนชายโฆษณา

เครื่องสําอาง   

 

2.2 กรอบการศึกษาและการวิเคราะห  

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

อิทธิพล K-Pop 

การใชศ้ิลปินชายเป็น    

พรีเซ็นเตอรโ์ฆษณา

เคร่ืองสาํอาง 

พฒันาการแนวคิดความเป็นชายที่

เปลี่ยนไปในสงัคมเกาหลีใต ้

• ศิลปนตองสรางภาพลักษณที่ดึงดูดใจ 

• มีชื่อเสียงโดงดังจนผูประกอบการนาํมาใช

เปนเคร่ืองมือเพื่อเพิ่มยอดขายสินคา 

• ศิลปนเปนผูนํากระแสนิยมสมยัใหม  

• แนวคิดความเปนชายในอดีต (รากฐานจากปรัชญาลัทธิขงจื๊อ) 

• แนวคิดความเปนชายชวงสงครามเกาหลี  

• แนวคิดความเปนชายชวงการเขามาของวัฒนธรรมญี่ปุน   

และการเกิดวิกฤตการณ IMF 

• แนวคิดความเปนชายในปจจบุัน อันเนื่องจากอิทธพิลของ    
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บทท่ี 3 

ผลการวิจัย 

อิทธิพล K-Pop ท่ีสงผลใหเกิดปรากฏการณการใชศิลปนชายโฆษณาเครื่องสําอาง 

 งานวิจัยเรื่อง “อิทธิพล K-Pop กับปรากฏการณการใชศิลปนชายโฆษณาเครื่องสําอาง” ผูวิจัยมุง

ศึกษาวิเคราะหถึงอิทธิพล K-Pop ที่สงผลใหเกิดปรากฏการณการใชศิลปนชายโฆษณาเครื่องสําอาง โดยจะ

กลาวถึงภาพรวมของเนื้อหาท่ีจะวิเคราะห จากนั้นไดแบงเปนหัวขอยอยตาง ๆ ดังนี้ 

 3.1 ปจจัยท่ีเปนตัวสนับสนุนใหศิลปนชายตองแตงหนา 

 3.2 เกณฑการพิจารณาศิลปนเปนพรีเซ็นเตอร 

 3.3 การคัดเลือกศิลปนชายเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอางแบรนดเกาหลี โดยศึกษาจากตัวอยาง

แบรนดเครื่องสําอางเกาหลีทั้งหมด 6 แบรนด ไดแก Clio, Tirtir, Lilybyred, I’m meme, VT Cosmetic 

และ Labiotte 

 3.4 สรุปการวิเคราะหอิทธิพล K-Pop กับปรากฏการณที ่ศ ิลปนชายเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณา

เครื่องสําอาง 

 อุตสาหกรรมเพลง K-Pop เปนอุตสาหกรรมบันเทิงที ่เกิดขึ ้นชวงปลายทศวรรษ 1990 และได

กลายเปนอุตสาหกรรมบันเทิงสงออกที่สําคัญของเกาหลีใตนับแตนั้นมา เนื่องจากมูลคาการเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่เพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื่องดังจะเห็นไดจากสัดสวน GDP ป 2004 มีมูลคาประมาณ 1.87 พันลาน

ดอลลารสหรัฐฯ ในขณะที่ป 2019 สัดสวน GPD เพิ่มขึ้นเปนประมาณ 12.3 พันลานดอลลารสหรัฐฯ (Martin 

Roll, 2021) จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมเพลง K-Pop ไดแพรกระจายไปทั่วทุกมุมโลก 

สงผลใหประเทศตาง ๆ ซึมซับวัฒนธรรมเกาหลีเขาไปผานบทเพลงและตัวของศิลปน ซ่ึงในทายท่ีสุดแลวก็ทําให

ผูที่ชื่นชอบ K-Pop แสดงพฤติกรรมบางอยางออกมา เชน การไปทองเที่ยว ณ ประเทศเกาหลีใตเพื่อตามรอย

ศิลปน การแตงตัวเลียนแบบศิลปน การเรียนภาษาเกาหลี การจัดงานแฟนอารต 3

4 การแตงหนาสไตลสาว

เกาหลี การบริโภคผลิตภัณฑตาง ๆ ตามศิลปน ฯลฯ สามารถกลาวไดวาพฤติกรรมเหลานี้ท่ีเกิดข้ึนลวนเปนผล

มาจากอิทธิพลของ K-Pop ท้ังสิ้น  

 
4 งานแฟนอารต คําวา “แฟนอารต” มาจากการรวมกันของ Fan + Art ซึ่งใชเรียกผลงานรูปภาพการตูนนารัก ๆ ของศิลปนท่ี

สรางสรรคข้ึนใหมโดยแฟนคลับ (สยามรัฐออนไลน, 2561) และนํามาสรางมูลคาเพ่ิมดวยการนําผลงานมาทําเปนลายสมุดโนต 

สติกเกอร พวงกุญแจ ฯลฯ จากน้ันจึงนํามาขายผานสถานท่ีจัดงานซึ่งจะจัดข้ึนเปนครั้งคราวโดยการรวมตัวกันของเหลาแฟน

คลับ 
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                       ภาพที ่1 ภาพรวมผลิตภัณฑมวลรวมของเกาหลีใต ระหวางป 2004 – 2019 

                       ที่มา:https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2020&locations=KR&start=1960&view=chart 

 

 การที ่อุตสาหกรรมเพลง K-Pop ไดสรางอิทธิพลที ่มีผลอยางยิ ่งตอความคิด หรือตอการแสดง

พฤติกรรมของแฟนคลับ สาเหตุสําคัญประการหนึ่งมาจากอิทธิพลของตัวศิลปน กลาวคือ ในปจจุบันศิลปนท้ัง

ชายและหญิงจําตองสรางภาพลักษณที่ดูดีขึ้นมาเพื่อใชดึงดูดใจผูชม ซึ่งนับเปนกลยุทธอยางหนึ่งท่ีคายเพลง

นํามาใชเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกตัวศิลปน เนื่องจากถาหากศิลปนมีแฟนคลับติดตามจํานวนมากก็จะสงผลใหคาตัว

ของศิลปนเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดวย และดวยเหตุนี้เองการประสบความสําเร็จในเสนทางการเปนศิลปนจําเปนตอง

มีรูปรางหนาตาที่ดีควบคูไปกับความสามารถ นอกจากนี้ถาหากศิลปนมีชื่อเสียงโดงดังและไดรับความสนใจ

จํานวนมากจากผูคนในสังคม ปรากฏการณท่ีจะเกิดข้ึนตามมา คือ การท่ีแบรนดสินคาตาง ๆ จางศิลปนเปนพรี

เซ็นเตอรเพ่ือกลยุทธทางการตลาด  

                                 
                              ภาพที่ 2 ตัวอยางภาพศิลปนเปนพรีเซ็นเตอรใหกับสินคาแบรนดตาง ๆ 

                                        ที่มา: https://siamrath.co.th/n/105468 (ซาย) 

                                               https://today.line.me/th/v2/article/7XXE3m (ขวา) 

 

การที่ศิลปนเกาหลีตองสรางภาพลักษณที่ดูดีขึ้นมาในลักษณะเชนนี้ อาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวาเปน

ตัวกําหนดทางออมจากอุตสาหกรรมเพลง K-Pop ที ่ต องการสรางความประทับใจใหกับผู ชม นํามาสู

วัตถุประสงคหลักอันไดแก การหารายไดเขาประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อประชาสัมพันธวัฒนธรรม

เกาหลีใตใหเปนท่ีประจักษแกสายตาชาวโลก ซ่ึงแนนอนวายอมเปนผลใหศิลปนในวงการ K-Pop ตองแตงหนา

เพ่ือเพ่ิมเสนหความดึงดูดใหกับตนเอง ไมเวนแมกระท่ังเพศชาย ดังนั้นเม่ือศิลปนชายหันมาใสใจเก่ียวกับรูปราง

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2020&locations=KR&start=1960&view=chart
https://siamrath.co.th/n/105468
https://today.line.me/th/v2/article/7XXE3m
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หนาตา และจําตองใชเครื่องสําอางประทินโฉม สงผลใหแบรนดเครื่องสําอางจางศิลปนชายเปนพรีเซ็นเตอร

โฆษณาเครื่องสําอางเกิดขึ้น หากทวาเหตุผลที่ทําใหศิลปนชายตองแตงหนาไมไดมีเพียงแคตองการสราง

ภาพลักษณท่ีดูดีเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังมีปจจัยอ่ืนประกอบรวมดวย ดังจะกลาวตอไปนี้ 

3.1 ปจจัยท่ีเปนตัวสนับสนุนใหศิลปนชายตองแตงหนา  

 3.1.1) มาตรฐานความงามในสังคมเกาหลีใต  

 ยอนไปยังประวัติศาสตรของชาติเกาหลีจะพบวาแผนดินเกาหลีเคยตกอยูภายใต

อาณานิคมของจีนมาเปนเวลานาน กอรปกับตําแหนงท่ีตั้งทางภูมิประเทศท่ีอยูใกลกันจึงมีผล

ทําใหเกาหลีไดรับอิทธิพลดานวัฒนธรรมจีนเขามาปรับใช ไมวาจะเปนระบบการปกครอง 

ตําแหนงชนชั้นทางสังคม ตัวอักษร หรือระบบการสอบเขารับราชการ แตสิ่งสําคัญประการ

หนึ ่งที ่เกาหลีรับมาและยังคงฝงรากลึกอยู ในสังคมจวบจนปจจุบัน คือ ลัทธิขงจื ๊อใหม      

(neo-confucianism) ท่ีเนนคําสอนเก่ียวกับหลักปฏิบัติในการดํารงชีวิตเปนสําคัญ เชื่อกันวา

ทุกคนสามารถเปนมนุษยที่สมบูรณแบบไดหากพึงกระทําในสิ่งที่ดีงาม และดวยความเชื่อ

พื้นฐานนี้เองจึงทําใหสังคมเกาหลีกลายเปนสังคมที่ยึดติดกับความสมบูรณแบบและความ

สมดุลของสิ่งตาง ๆ ซ่ึงเก่ียวโยงไปถึงเรื่องความสวยความงามดวย  

 ในอดีตหากผูใดมีใบหนาสมมาตรไดสัดสวน มีรูปรางสมสวน และมีผิวพรรณเปลง

ปลั่ง โดยเฉพาะในเพศหญิง ผูนั ้นยอมไดรับโอกาสในการเลื่อนตําแหนงชนชั้นทางสังคม

มากกวาคนอื่น ๆ นับแตนั้นมาผูคนจึงเริ่มใหความสําคัญกับรูปรางหนาตาจนกลายเปนความ

เชื่อท่ีฝงรากลึกอยูในสังคมวา “การมีรูปลักษณท่ีดีสามารถเปลี่ยนชะตากรรมชีวิตได”และสืบ

เนื่องจากความเชื่อดังกลาวนี้เอง เมื่อกาลเวลาผานไป เทคโนโลยีทางการแพทยพัฒนา

เจริญกาวหนา คนในสังคมเกาหลีจึงนิยมผาตัดทําศัลยกรรมกันอยางแพรหลายโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือตองการยกระดับชีวิตใหดีข้ึน กอรปกับในปจจุบันอุตสาหกรรมเพลง K-Pop 

ไดกลายเปนอุตสาหกรรมบันเทิงสงออกไปทั ่วทุกภูมิภาคของโลก คนที ่ไดเปนศิลปน

เปรียบเสมือนเปนหนาเปนตาใหกับประเทศ ดังนั้นผูที่สามารถเขาสูวงการ K-Pop ไดยอม

ตองมีใบหนาที ่สมบูรณแบบ มีความเปนเอกลักษณ แนนอนวานอกจากการผ าตัด

ทําศัลยกรรมแลว การแตงหนาก็เปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีคนในวงการ K-Pop พึงกระทํา สงผล

ใหศิลปนชายตองแตงหนาอยางหลีกเลี่ยงมิได  

 3.1.2) สังคมยุคโลกาภิวัตน 

คําวา “โลกาภิวัตน (Globalization)” ตามพจนานุกรมฉบับราชราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 หมายถึง “การแพรกระจายไปทั่วโลก, การที่ประชาคมโลกไมวาจะอยู ณ จุดใด 

สามารถรับรู สัมพันธ หรือรับผลกระทบจากสิ ่งที่เกิดขึ ้นไดอยางรวดเร็วกวางขวาง ซ่ึง

เนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เปนตน” ดังนั้นยุคโลกาภิวัตนจึงเปนยุคแหงขอมูล
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ขาวสาร มีการติดตอกันไดอยางไรพรมแดน สามารถรับรูขาวสารตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว โดย

อาศัยการพัฒนาของระบบสารสนเทศเปนเครื่องมือในการแพรกระจายขาวสารไปทั่วโลก 

ดวยการเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีสามารถกระทําไดงายเพียงแคมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส

กับสัญญาณอินเทอรเน็ต จึงทําใหศิลปนเกาหลีตระหนักถึงการสรางภาพลักษณท่ีดูดีเม่ือแพร

ออกสูสังคมออนไลน ฉะนั้นแลวจึงกลายเปนสาเหตุใหศิลปนชายตองใชเครื่องสําอางเปนตัว

ชวยสําหรับตกแตงใบหนาเพื่อเพิ่มเสนหและความมั่นใจใหกับตนเอง หรือเพื่อสรางความ

ประทับใจใหแกแฟนคลับ 

3.1.3) การสรางมูลคาเพ่ิมใหตัวศิลปน 

การที่บริษัทคายเพลงคัดเลือกศิลปนเขามาในวงการ K-Pop นอกจากความสามารถ

ดานการเตนและการรองเพลงจะตองดีเยี่ยมแลว ลักษณะทางกายภาพของศิลปนก็ถือเปน

เรื่องสําคัญ เนื่องจากอุตสาหกรรมเพลง K-Pop เนนผลิตผลงานเพลงเพื่อการดูมากกวาการ

ฟง ดังนั้นการขายภาพลักษณที่ดูดีจึงถือเปนกลยุทธอยางหนึ่งที่บริษัทคายเพลงในเกาหลีใต

นิยมนํามาใชเพื่อซื้อใจผูชม โดยอาศัยการทําศัลยกรรม ผลิตภัณฑบํารุงผิว และเครื่องสําอาง

เปนตัวชวยสรางความโดดเดนใหแกศิลปนทั้งชายและหญิง ซึ่งในทายที่สุดแลวหากศิลปนมี

แฟนคลับติดตามจํานวนมาก คาตัวของตัวศิลปนก็จะยิ่งสูงข้ึนตามไปดวย  

 3.1.4) ความคาดหวังจากแฟนคลับ 

ในอุตสาหกรรมเพลง K-Pop ความกดดันอยางหนึ่งท่ีศิลปนตองเผชิญอยางหลีกเลี่ยง

ไมได คือ ความคาดหวังจากแฟนคลับ ซึ่งมักคาดหวังใหศิลปนเปนไปในทิศทางที่ตนตองการ 

ขณะที่ศิลปนเองก็ตองตอบสนองความตองการของแฟนคลับเพื่อสานตอเสนทางการเปน

ศิลปนที่มีชื่อเสียง กระแสความคาดหวังกระแสหนึ่งที่กดดันใหศิลปนชายตองแตงหนาเพ่ือ

ขายภาพลักษณความเปนผูชายสมบูรณแบบ คือ กระแสหนุมในฝน หรือกระแสแฟนทิพย ซ่ึง

เกิดจากการท่ีแฟนคลับนําเอารูปภาพศิลปนท่ีเผยแพรอยูในสังคมออนไลนมาจินตนาการเปน

หนุมในฝน และกลายเปนแรงกดดันใหศิลปนชายตองมีภาพลักษณที่ดูดี ไมวาจะเปนเรื่อง

รูปรางหนาตา การแตงกาย พฤติกรรมท่ีแสดงออก รวมถึงทัศนคติดวย  

                     
                                               ภาพที ่3 ตัวอยางการสรางความโดดเดนของศิลปนชายโดยการแตงหนา 

                               ที่มา : https://twitter.com/YANGJE0NGINS/status/1335589806202638337/photo/2 

https://twitter.com/YANGJE0NGINS/status/1335589806202638337/photo/2
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จากปจจัยดังกลาวที ่มีสวนสนับสนุนใหศิลปนชายตองแตงหนา และนํามาสู การขาย

ภาพลักษณความเปนชายที่สมบูรณแบบซึ่งตรงกับความตองการของกลุมแฟนคลับ เมื่อมีปรากฏ

การณที่ศิลปนชายแตงหนาเผยแพรบนโลกออนไลนจนกลายเปนกระแสนิยมไปทั่วโลก โดยเฉพาะใน

บรรดาแฟนคลับลักษณะเชนนี้แลว แบรนดสินคาเครื่องสําอางไดเล็งเห็นถึงผลประโยชนทางการตลาด

โดยการนําศิลปนชายมาเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอาง อยางไรก็ตามเกณฑการคัดเลือกศิลปน

มาเปนพรีเซ็นเตอรพิจารณาจากหลายปจจัยดวยกัน ดังจะกลาวในหัวขอถัดไป  

 3.2 เกณฑการพิจารณาศิลปนเปนพรีเซ็นเตอร 

กอนจะกลาวถึงเกณฑการพิจารณาศิลปนเปนพรีเซ็นเตอร ผูวิจัยไดทําการศึกษาเพิ่มเติมถึง

ท่ีมาของกลยุทธนี้ จนพบวาการใชศิลปนท่ีมีชื่อเสียงมาเปนพรีเซ็นเตอรใหกับสินคาแบรนดตาง ๆ นั้น

มาจากกลยุทธหนึ่งทางการตลาดที่เรียกกันวา “Celebrity Marketing” โดย ดร.สุทธิชัย ปญญโรจน 

(2016) ไดนิยามความหมายของกลยุทธนี้ไววา “Celebrity Marketing คือ การนําบุคคล คนดัง คนมี

ชื่อเสียง เชน ดารา นักรอง นักการเมือง นักสื่อสารมวลชน นักกีฬาชื่อดัง มาชวยในการทําการตลาด 

เพราะบุคคล คนดัง มักจะเปนท่ีรูจักของสาธารณชนอยูแลว จึงไมตองเสียเวลาในการแนะนําตัว อีกท้ัง 

บุคคล คนดัง มักจะมีแฟนคลับหรือคนที่ติดตามผลงานอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้นบุคคล คนดัง มักจะ

เปนผูนําทางความคิด จิตวิญญาณ เปนตนแบบของผูติดตาม จึงทําใหบุคคลที่เปนแฟนคลับหรือ

ผูติดตามเลียนแบบท้ังทางดานพฤติกรรม เลียนแบบการใชชีวิต เครื่องแตงกาย ทรงผม รวมไปถึงการ

ใชสินคาและบริการของบุคคล คนดัง หรือบุคคลที่เปนตนแบบ การตลาดสมัยใหมจึงนําสิ่งเหลานี้มา 

ประยุกตใช ซึ่งบางบริษัทสามารถนําเอาไปใชจนไดผลทําใหเกิดกระแสโดงดังขึ้นในสังคม แตกระนั้น

แลวเพื่อผลประโยชนสูงสุดทางการตลาด” และเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต

หากเลือกบุคคลที่ไมดีพอมาเปนพรีเซ็นเตอร  ดารณี สังขเจริญ (2552) ไดศึกษาวิจัยถึงเกณฑการ

พิจารณาคัดเลือกบุคคล ซ่ึงประกอบไปดวยหลายปจจัยดวยกัน ดังนี้ 

1). บุคคลท่ีมีชื่อเสียงตองมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ โดยพิจารณาจากอายุ 

ฐานะทางสังคม อาชีพ แนวทางการดําเนินชีว ิต บุคลิกภาพ และภาพลักษณที ่ตรงกับ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ 

2). ตองเปนบุคคลท่ีเปนท่ีรูจัก และมีชื่อเสียงเปนวงกวาง 

3). คํานึงถึงการมีประเด็นขาวในแงลบ ในกรณีที่เคยมีขาวในแงลบตองพิจารณาวา

ขาวดานลบนั้นลบเลือนไปแลวหรือไม 

4). บุคคลที่มีชื่อเสียงตองไมติดสัญญา หรือรับงานซํ้าซอนกับผลิตภัณฑอื่น ๆ ใน

ตลาดท่ีใกลเคียงกัน  

5). คาตัวของบุคคลที่จะนํามาเปนพรีเซ็นเตอรตองสอดคลองกับงบประมาณที่ทาง

แบรนดไดกําหนดไว  
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 จากขอมูลเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเปนพรีเซ็นเตอรแสดงใหเห็นวา

คุณสมบัติในการเปนพรีเซ็นเตอรนั ้นไมไดมาจากความมีชื ่อเสียงเพียงอยางเดียว หากแตตองมี

คุณสมบัติดานอื่นประกอบดวย ไมวาจะเปนภาพลักษณที่ตองสอดคลองกับสินคาของแบรนด การ

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหคนในสังคมและปราศจากขาวเชิงลบ รวมถึงตองไมเปนพรีเซ็นเตอร

ใหกับสินคาแบรนดอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันดวย เนื่องจากการใชบุคคลเดียวกันเปนพรีเซ็นเตอร

สินคาท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันอาจสงผลใหผูบริโภคเกิดภาพจําสินคาสลับกันไดซ่ึงสงผลเสียโดยตรงกับ

ผลประโยชนทางการตลาดของแบรนด  

 ผูวิจัยมุงศึกษาวิเคราะหถึงอิทธิพล K-Pop ที่ทําใหแบรนดเครื่องสําอางเลือกศิลปนชายมา

เปนพรีเซ็นเตอร ซึ่งจะวิเคราะหจากแบรนดเครื่องสําอางเกาหลีจํานวน 6 แบรนด อันไดแก Clio, 

Tirtir, Lilybyred, I’m meme, VT Cosmetic และ Labiotte มาเปนกรณีศึกษา ดังจะกลาวใน

หัวขอตอไปนี้ 

3.3 การคัดเลือกศิลปนชายเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอางแบรนดเกาหลี   

 ภาพลักษณของศิลปนในอุตสาหกรรม K-Pop มีสวนทําใหเกาหลีใตกลายเปนประเทศที่ข้ึน

ชื่อเรื่องความสวยความงาม เนื่องจากการสงออกภาพลักษณที่ดูดีของศิลปนนับเปนจุดเริ่มตนที่ทําให

คนที่พบเห็นหรือบรรดาแฟนคลับตางพากันใหความสนใจถึงเรื ่องผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ศิลปนใชใน

ชีวิตประจําวันและนําไปสูการบริโภคสินคานั้น ๆ ตามศิลปนเกิดขึ้น ดวยเหตุนี้แบรนดเครื่องสําอาง

เกาหลีจึงกลายเปนแบรนดท่ีนิยมกันอยางแพรหลาย แมวาบางแบรนดจะเพ่ิงเปดตัวมาไดไมนานก็ตาม  

 ปรากฏการณที ่สนใจที ่เกิดขึ ้นในเกาหลีใตและนับเปนปรากฏการณแรก ๆ ที่เกิดขึ ้นใน

ประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย คือ การที่แบรนดเครื่องสําอางเกาหลีนําศิลปนชายมาเปนพรีเซ็นเตอร

โฆษณาเครื่องสําอาง ซึ่งไดรับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเติบโตของ

อุตสาหกรรมความงามหรือ K-Beauty ดวย ผูวิจัยจึงไดนําแบรนดเครื่องสําอางเกาหลีจํานวน 6      

แบรนดมาเปนกรณีศึกษา โดยจะมุงศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ ที่แตละแบรนดนํามาใชเพื่อคัดเลือกศิลปน

ชายเปนพรีเซ็นเตอร แบรนดเครื่องสําอางเกาหลีทั้ง 6 แบรนด  ไดแก Clio, Tirtir, Lilybyred, I’m 

meme, VT Cosmetic และ Labiotte   

 3.3.1) Clio 

เปนแบรนดเครื่องสําอางเกาหลีที่เปดตัวมาอยางยาวนานตั้งแตป 1993 กอตั้งโดย

ฮันฮยอน-อก (Han Hyun-ok) จุดมุงหมายในการกอตั้งแบรนด คือ การสรางความม่ันใจและ

ความสุขใหผูคนผานเครื่องสําอาง ในชวงระยะเวลาที่ผานมาทางแบรนดไดผลิตสินคาความ

สวยความงามออกมามากมาย ทั้งเครื่องสําอาง สกินแคร รวมถึงผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับเสนผม   

มีแบรนดยอยภายในเครือ ไดแก Peripera, Goodal และ Healing bird  
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แบรนด Clio ไดขยายฐานการตลาดออกไปยังตางประเทศโดยอาศัยกระแส           

K-Beauty ซึ่งเติบโตมาจากการสงออกอุตสาหกรรมบันเทิงอยาง K-Series และ K-Pop เปน

ตัวชวยในการเพ่ิมยอดขายจนทําใหสินคามีชื่อเสียงและสามารถสงออกไปขายยังตางประเทศ

ไดสําเร็จ โดยหนึ่งในกลยุทธสําคัญที่ทางแบรนดนํามาใชเพื่อผลประโยชนทางการตลาด คือ 

“Celebrity Marketing” หรือ “การใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเปนพรีเซ็นเตอรใหกับสินคา” ซ่ึงจะ

เห็นไดวาตั้งแตมีการกอตั้งแบรนดเปนตนมา บุคคลที่ไดรับเลือกใหเปนพรีเซ็นเตอรสวนใหญ

จะเปนนักแสดงและศิลปนหญิงอยาง Sandara Park หนึ่งในสมาชิกเกิรลกรุปวง 2NE1 ท่ีมี

ยอดขายผลงานเพลงมากท่ีสุดวงหนึ่งแหงวงการ K-Pop หรือจะเปน Gong Hyo-jin นักแสดง

หญิงที่ไดรับขนานวาเปนราชินแีหงละครโรแมนตกิ-คอมเมดี เปนตน แตเมื่อกาลเวลาผานไป

แบรนด Clio ไดเผชิญหนากับความทาทายครั้งยิ่งใหญ นั่นคือ การใชศิลปนชายเปนพรีเซ็น

เตอรใหกับผลิตภัณฑเครื่องสําอางเปนครั้งแรก  

พรีเซ็นเตอรชายคนแรกที่ไดรับการคัดเลือกจากทางแบรนด ไดแก Kim Woo-seok 

ศิลปนผูโดงดังจากรายการเรียลลิตี ้ Produce X 101 ซึ่งสาเหตุที ่ทําให Kim Woo-seok 

ไดรับเลือกเปนพรีเซ็นเตอรนั้น ทางแบรนดเปดเผยวาเปนเพราะภาพลักษณที่ดูดีเสมือนไมมี

อยูจริง อีกทั้งความสามารถที่โดดเดนจนทําใหมีผูติดตามจํานวนมาก กอรปกับความมั่นใจท่ี

สื่อออกมาอยางเห็นไดชัดผานพฤติกรรมซึ่งสอดคลองกับจุดมุงหมายของแบรนด ดวยเหตุนี้

จึงทําใหเขาไดรับคัดเลือกเปนพรีเซ็นเตอรใหกับผลิตภัณฑใหมของทางแบรนด อันไดแก 

Mad Mat Stain Lipstick, Pro Blusher Palette และ Pro Eye Palette 

          
         ภาพที่ 4 ภาพโฆษณาลิปสติก Clio โดยมี Kim Woo-seok เปนพรีเซ็นเตอร 

                       ที่มา : https://m.blog.naver.com/adorable_dor/221828711152 

ผลจากการใชศิลปนชายที่มีชื่อเสียงโดงดังอยาง Kim Woo-seok เปนพรีเซ็นเตอร

โฆษณาเครื่องสําอาง สงผลใหแบรนด Clio ประสบความสําเร็จดานยอดขายที่เพิ่มมากข้ึน 

แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา การที่แบรนดประสบความสําเร็จดานยอดขายเชนนี้เปนผล

โดยตรงจากการใชศิลปน K-Pop เปนพรีเซ็นเตอร ซึ่งชี้ใหเห็นวาอุตสาหกรรมเพลง K-Pop 

ไมไดมีอิทธิพลตอแฟนคลับในฐานะที่เปนศิลปนขายผลงานเพลงเพียงอยางเดียว หากแตมี

อิทธิพลจนทําใหแบรนดเครื่องสําอางเล็งเห็นถึงผลประโยชนทางการตลาด จนกอใหเกิด

ปรากฏการณการใชศิลปนชายเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอางเกิดข้ึนได 

https://m.blog.naver.com/adorable_dor/221828711152
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     ภาพที่ 5 ภาพรวมยอดขายที่เพิ่มขึ้นของแบรนดเคร่ืองสําอาง Clio  

        ที่มา : https://www.bloomberg.com/quote/237880:KS 

3.3.2) Lilybyred 

เปนแบรนดเครื่องสําอางเกาหลีท่ีเพ่ิงเปดตัวในป 2017 ท่ีผานมา แบรนด Lilybyred 

อยูภายใตการดําเนินงานของบริษัท MP Hankang 5 แบรนดมีชื่อเสียงจนกลายเปนท่ีรูจักท้ัง

ในและตางประเทศในฐานะท่ีเปนแบรนดผลิตเครื่องสําอางสายนารัก ๆ ซ่ึงสอดคลองกับท่ีมา

ของชื่อ Lilybyred กลาวคือ “Lily” สื่อถึงอารมณความรูสึกหอมหวานและไรเดียงสา ใน

ขณะเดียวกัน “Red” ก็ส ื ่อถึงความกลาหาญและแสดงออกถึงความสวยงาม แมวา 

Lilybyred จะเปนแบรนดนองใหมท่ีเปดตัวมาไดไมนานแตสามารถครองตลาดจนกลายเปนท่ี

ร ู จ ักในวงกวางไดน ั ้นส ืบเนื ่องมาจากกลยุทธ ทางการตลาดที ่ด ี อันไดแก การเจาะ

กลุมเปาหมายไปยังวัยหนุมสาว และผลิตเครื่องสําอางออกมาในรูปแบบนารัก สะดุดตา 

สามารถตอบสนองความตองการของวัยหนุมสาวได กลยุทธสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การ

นําบุคคลที่มีชื ่อเสียงและกําลังเปนที่ร ู จักในกระแสเกาหลีมาเปนพรีเซ็นเตอร ซึ ่งเปนท่ี

นาสนใจวาทางแบรนดไดนําศิลปนชายอยาง Choi Bo-min หนึ่งในสมาชิกบอยแบนดวง 

Golden Child มาเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอางใหกับทางแบรนดดวย  

Choi Bo-min หนึ ่งในสมาชิกบอยแบนดวง Golden Child เปดตัวอยางเปน

ทางการในป 2017 มีผลงานเพลงออกมามากมาย ทั้งยังมีความสามารถดานการแสดงดวย 

โดยหนึ่งในผลงานการแสดงที่โดงดังจนทําให Choi Bo-min มีชื ่อเสียงขึ้นมานั้น มาจาก

ผลงานการแสดงซีรีสเรื่อง “A-Teen 2” ซ่ึงเปนซีรีสท่ีอยูในกระแสความสนใจของกลุมวัยรุน

ทั้งในและตางประเทศจํานวนมาก กอปรกับภาพลักษณที่ดูสดใส ไรเดียงสา ซึ่งตรงกับอัต

ลักษณของทางแบรนดจึงเปนเหตุให Choi Bo-min ไดรับเลือกใหเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณา

เครื่องสําอางใหกับแบรนด Lilybyred ในท่ีสุด  

 
5 บริษัท MP Hankang กอตั้งเมื่อ 22 ธันวาคม 2000 เปนบริษัทท่ีเปรียบเสมือนตัวแทนอุตสาหกรรมดานสุขภาพและความ

งามระดับโลก เปนอุตสาหกรรมสงออกและนําเขาผลิตภัณฑเก่ียวกับความสวยความงามรายใหญในเกาหลีใต   

https://www.bloomberg.com/quote/237880:KS
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    ภาพที่ 6 ภาพโฆษณาเคร่ืองสําอางแบรนด Lilybyred โดยมี Choi Bo-min เปนพรีเซ็นเตอร 

    ที่มา : https://twitter.com/bombombom0824/status/1156834469006811136/photo/1 (ซาย) 

            https://www.facebook.com/lilybyred.kr/posts/2485752818135888 (ขวา) 

 

3.3.3) I’m meme 

เปนหนึ ่งในแบรนดเคร ื ่องสําอางที ่อย ู ในเครือบริษัท MBX หรือเดิมมีช ื ่อวา 

Memebox กอตั้งโดย Ha Hyung-seok (Dino) บริษัท MBX เปนบริษัทท่ีสงเสริมธุรกิจดาน

ความงามและใหความชวยเหลือแกแบรนดบุคคลที ่ต องการริเริ ่มธุรกิจดานความงาม

หลากหลายแบรนด ซึ่งนอกจาก I’m meme ที่เปนแบรนดยอยภายในเครือแลว ยังมี Kaja,  

I Dew Care, Pony Effect และ Nooni รวมอยูดวย จุดประสงคในการกอตั้งบริษัทนี้ คือ 

เพื่อตองการแบงปนประสบการณดานความงามผานกระแส K-Beauty ใหเปนที่ประจักษแก

คนทั่วโลก ในขณะเดียวกันอัตลักษณของบริษัทก็ไดกลาวไววา “ผลิตภัณฑของแตละแบรนด

ที่อยูภายในเครือจะมุงสรางผลิตภัณฑที่สะดวกตอการใชงาน มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ

บํารุงผิวหนารวมไปถึงขั้นตอนการแตงหนา โดยผลิตภัณฑที่ผลิตออกมานั้นใชไดกับทุกเพศ 

ทุกวัย ซึ่งสามารถสรางความเพลินเพลินไปกับการใชงานไดอยางงายดาย” ดวยจุดประสงค 

กอปรกับอัตลักษณของบริษัทจึงทําใหทางแบรนดเครื่องสําอาง I’m meme เลือกศิลปนชาย

ที่เปนกระแสโดงดังอยูในวงการเพลง K-Pop มาเปนพรีเซ็นเตอรเพื่อดึงดูดความสนใจของ

ผูบริโภค และเพื่อตองการสรางกระแสใหมแหงวงการความงามใหทั่วโลกไดรับรูเกี่ยวกับการ

แตงหนาในเพศชายดวย  

ศิลปนที่ไดรับเลือกเปนพรีเซ็นเตอรแบรนดเครื่องสําอาง I’m meme ไดแก Park  

Ji-hoon และ Bae Jin-young สมาชิกบอยแบนดวง Wanna One ซึ่งเปนบอยแบนดที่โดง

ดังจากรายการเรียลลิตี้  produce101 season 2 สงผลใหมีผูติดตามเปนจํานวนมาก และ

ทางแบรนดก็ไดเปดเผยถึงสาเหตุท่ีเลือกท้ังสองมาเปนพรีเซ็นเตอรไววา “การคัดเลือกพรีเซ็น

เตอรในครั้งนี้ เนื่องจาก Park Ji-hoon และ Bae Jin-young เปนเสมือนตัวแทนแหงวงการ 

K-Pop ท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในหลายประเทศ และมีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบรนดท่ี

ตองการนําเสนอวัฒนธรรมความงามรูปแบบใหมท่ีรวม K-Beauty และ K-Pop ซ่ึงเปนวงการ

เพลงท่ีท่ัวโลกกําลังจับตามองเขาไวดวยกัน” นอกจากนี้ภาพลักษณท่ีดูไรเดียงสา หากแตแฝง

https://twitter.com/bombombom0824/status/1156834469006811136/photo/1
https://www.facebook.com/lilybyred.kr/posts/2485752818135888
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เสนหความดึงดูดไวก็เปนอีกหนึ่งสาเหตุสําคัญท่ีทําใหทางแบรนดตัดสินใจเลือกท้ังสองเปนพรี

เซ็นเตอร   

             

 ภาพที่ 7 ภาพโฆษณาเคร่ืองสําอางแบรนด I’m meme โดยม ีPark Ji-hoon และ Bae Jin-young เปนพรีเซ็นเตอร 

                   ที่มา : https://www.instagram.com/p/B3tlPoJBhAj/ (ซาย) 

                           https://www.instagram.com/p/B59JmyKlde7/  (ขวา) 

3.3.4) VT Cosmetic 

เปนแบรนดผลิตภัณฑความงามที่เปดตัวอยางเปนทางการในวันที่ 22 กรกฎาคม 

2014 ดําเนินงานบริหารโดย Jeong Cheol และ Kim Yang-Pioung ผลิตภัณฑของแบรนด

มีหลากหลายชนิดทั ้งผลิตภัณฑเกี ่ยวกับชองปาก ผลิตภัณฑบํารุงผิว นํ ้าหอม รวมถึง

เครื่องสําอาง  

VT Cosmetic เปนแบรนดที่ประสบความสําเร็จดานยอดขายเปนอยางมาก โดยใน

ป 2018 มีรายไดเฉลี่ยสูงถึง 69.1 พันลานวอน หรือคิดเปนเงินไทยประมาณ 2 พันลานบาท 

สาเหตุที่ทําให VT Cosmetic มียอดขายสูงเชนนี้ เนื ่องมาจากกลยุทธทางการตลาดที ่ดี 

กลาวคือ VT Cosmetic ใหความสําคัญกับแผนการโปรโมทสินคา โดยการจัดตั้งทีมการตลาด

เพ่ือติดตามความตองการของผูบริโภค และนํามาออกแบบผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการ

ของทองตลาด จากนั้นนําผลิตภัณฑไปโปรโมทผานพ้ืนท่ีสื่อออนไลนเพ่ือดึงดูดความสนใจของ

ผูบริโภค เรียกแผนการตลาดนี้วา “One Stop Process ” 

       
               ภาพที่ 8 แผนการตลาดของ VT Cosmetic 

ที่มา :file:///C:/Users/NEXT%20Speed/Downloads/[VT%20COSMETICS]%20Company%20Introduction_EN

%202020.pdf 

https://www.instagram.com/p/B3tlPoJBhAj/
https://www.instagram.com/p/B59JmyKlde7/
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สืบเนื ่องจากแผนการตลาด “One Stop Process” ของ VT Cosmetic ทางทีม

การตลาดเล็งเห็นถึงอิทธิพล K-Pop ท่ีสามารถดึงดูดใจผูคนไดท่ัวทุกภูมิภาคของโลกผานการ

สงออกภาพลักษณที่ดูดีและการแสดงออกถึงความสามารถดานดนตรีที่ยอดเยี่ยมจนไดรับ

การยอมรับในระดับสากล ทําให VT Cosmetic หันมาใชผลประโยชนจากศิลปนในวงการ        

K-Pop เพื่อความสะดวกในการโปรโมทผลิตภัณฑ โดยการเซ็นสัญญาทํางานรวมกับบอย

แบนดดังระดับโลกอยาง BTS ที่สามารถควารางวัล Top Social Artist ในเวทีระดับโลก

อยาง Billboard Music Awards ได ต ิดต อก ัน 5 ปซ อน และเปนศิลป นกล ุ มแรกใน

ประวัติศาสตรวงการ K-Pop ที่มีผลงานเพลงติดชารต Billbord Hot 100 ในอเมริกา ดวย

เหตุนี้ทาง         VT Cosmetic จึงทําสัญญากับ BTS เพ่ือจางมาเปนพรีเซ็นเตอร ซ่ึงนอกจาก 

BTS จะทํางานในฐานะท่ีเปนพรีเซ็นเตอรใหกับทางแบรนดแลว ยังมีสวนชวยในการออกแบบ

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางดวย  

 ผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีสมาชิกบอยแบนด BTS รวมกันออกแบบ นัน่คือ ตัวการตูน 

BT21 ซึ่งประกอบไปดวยการตูนนารัก ๆ 8 ตัวที่สะทอนความเปนเอกลักษณของสมาชิกแต

ละคนเอาไว อันไดแก Tata, Chimmy, Koya, Mang, RJ, Shooky, Cooky และ Van เม่ือ

นําตัวการตูนเหลานี้ไปใสรวมกันในผลิตภัณฑเครื่องสําอางก็มีความนารัก สะดุดตา สามารถ

ตอบสนองความตองการของแฟนคลับไดเปนอยางดี และสงผลใหแบรนดมียอดขายที่เพ่ิม

มากขึ้น อันเนื่องมาจากการใชอิทธิพล K-Pop มาเปนประโยชนตอการดําเนินแผนการตลาด

นั่นเอง 

 

          
                      ภาพที่ 9 ตัวการตูน BT21 ที่สมาชิกวง BTS รวมกันออกแบบ 

                      ที่มา : https://www.myvtxbts.com/pages/about-us 

 

                                              
                  ภาพที่ 10 ตัวอยางผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง VT Cosmetic ที่ BTS มีสวนชวยในการออกแบบ 

                  ที่มา : https://www.jeab.com/style-beauty/beauty/bts-x-vt-cosmetics 

 

https://www.myvtxbts.com/pages/about-us
https://www.jeab.com/style-beauty/beauty/bts-x-vt-cosmetics
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3.3.5) Tirtir 

เปนแบรนดผลิตภัณฑความงามที่เนนผลิตภัณฑเกี ่ยวกับการดูแลผิวเปนสําคัญ       

เจาของแบรนดนามวา Lee Yu-bin บริหารงานโดย Lee Bo-hee มีคําขวัญประจําแบรนด 

คือ “Eternal Brilliance” หมายถึงการมีผิวพรรณท่ีสดใสอยูตลอดเวลา ซ่ึงสะทอนอัตลักษณ

ของแบรนดไดเปนอยางดี เนื่องจาก Tirtir เชื่อวาทุกคนสามารถมีผิวสวยสุขภาพดีได โดย

ผลิตภัณฑของแบรนดมีครอบคลุมตั้งแตผลิตภัณฑการบํารุงผิว การดูแลเสนผม ไปจนถึง

เครื่องสําอาง เหตุที่เปนเชนนี้เพราะทางแบรนดตองการเพิ่มทางเลือกใหแกผูบริโภคเพื่อให

ผูบริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑความงามไดตามความตองการ 

Tirtir เปนแบรนดที่เปดตัวมาไดไมนาน แตดวยคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตจาก

สวนผสมในธรรมชาติ จึงทําใหแบรนด Tirtir มีชื่อเสียงขึ้นมาไดในฐานะแบรนดผลิตภัณฑ

ความงามที่ดีตอสุขภาพ แตกระนั้นก็ยังไมเปนที่รูจักมากนัก ทางแบรนดมีความตองการที่จะ

สงออกผลิตภัณฑสูตลาดโลกอยางตลาดอเมริกา จีน และญี่ปุน ดวยเหตุนี้ทางแบรนดจึงใชกล

ยุทธทางการตลาดที่เรียกวา “D2C” หรือ “Direct to Consumer” มาเปนตัวชวยในการ

ขยายฐานตลาด ซึ่งกลยุทธดังกลาวมีแนวทางการดําเนินงาน คือ การโปรโมทผลิตภัณฑผาน

พื้นท่ีสื ่อออนไลนเพื่อเปนสื่อกลางสงออกขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑตาง ๆ ของแบรนดสู

ผูบริโภคโดยตรง โดยอาศัยกระแส K-Beauty และ K-Pop เปนตัวกลางในการสื่อสารเพื่อดึง

ความสนใจจากผูบริโภค สืบเนื่องจากกลยุทธนี้เองจึงทําใหแบรนดจําตองคัดเลือกบุคคลที่มี

คุณสมบัติเพรียบพรอมเหมาะกับผลิตภัณฑ และเปนบุคคลท่ีมีชื่อเสียงแหงวงการ K-Pop มา

เปนพรีเซ็นเตอร   

พรีเซ็นเตอรคนแรกของแบรนดที่ไดรับคัดเลือก คือ Byun Baek-hyun สมาชิกวง 

Exo ผูซึ่งมากความสามารถทั้งดานการรองเพลง การแสดง การถายแบบ รวมถึงการเปน

พิธีกรดําเนินรายการวาไรตี้ตาง ๆ ของเกาหลีใต Byun Baek-hyun นอกจากจะทําหนาท่ี

เปนนักรองนําในฐานะสมาชิกวง Exo ซึ่งนับเปนวงที่โดงดังระดับโลก ดังจะเห็นไดจาก

ยอดขายอัลบั้มเพลงท่ีทะลุหนึ่งลานอัลบั้มภายในเวลาหนึ่งสัปดาหแลวนั้น ยังเปนศิลปนเดี่ยว

ท่ีสามารถควารางวัล Best Male Artist ในงานประกาศรางวัล Mnet Asian Music Awards 

(MAMA) ติดตอกัน 3 ปซอนดวย การท่ี Byun Baek-hyun มีชื่อเสียงโดงดังในหลายประเทศ

เชนนี้จึงเปนเหตุใหทาง Tirtir พิจารณา Byun Baek-hyun เปนพรีเซ็นเตอรหลักของแบรนด  

ทวาการพิจารณาบุคคลมาเปนพรีเซ็นเตอรนั ้น ทางแบรนดไมไดพิจารณาจาก

ชื่อเสียงแคเพียงอยางเดียว หากแตพิจารณาจากปจจัยอ่ืนประกอบดวย คือ การพิจารณาจาก

ภาพลักษณของศิลปน ทางแบรนด Tirtir เปดเผยถึงสาเหตุสําคัญในการเลือก Byun Baek-

hyun เปนพรีเซ็นเตอรวา “ดวยภาพลักษณที่ดูสดใส ทั้งยังมีผิวพรรณเปลงปลั่งดูเยาววัย ซ่ึง
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สอดคลองกับอัตลักษณของแบรนดที่เชื่อวาทุกคนสามารถมีผิวสวยสุขภาพดีได ทําใหเขา

ไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้”  

           
                              ภาพที่ 11 ภาพโฆษณาเคร่ืองสําอางแบรนด Tirtir โดยมี Byun Baek-yun เปนพรีเซ็นเตอร 

                              ที่มา : https://sistacafe.com/summaries/80521 (ซาย) 

          https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1376668296838283265  (ขวา) 

 

 หลังจากที่แบรนดตัดสินใจเลือกศิลปน K-Pop ที่มีชื่อเสียงอยาง Byun Baek-hyun 

หนึ่งในสมาชิกวง Exo มาเปนพรีเซ็นเตอร สงผลใหแบรนด Tirtir สามารถควารางวัล “$10 

million Export Tower” จากงาน "Trade Day" ท่ีจัดข้ึนโดยสมาคมการคาระหวางประเทศ

ของเกาหล ี ใต  (Korea International Trade Association) ร วมก ับกระทรวงการค า 

อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2020 ไดสําเร็จ ซึ่งเบื้องหลัง

การรับรางวัลในครั้งนี้ Lee Yu-bin เจาของแบรนด Tirtir ไดใหสัมภาษณกับ The Korea 

Post ซ่ึงเปนนิตยสารออนไลนของเกาหลีใตไววา “การท่ีแบรนดไดรับรางวัลนี้เปนเพราะการ

ตัดสินใจเลือก Byun Baek-hyun มารวมทํางาน ซึ่งนําไปสูการแนะนําผลิตภัณฑ Tirtir ให

เปนท่ีรูจักในหลายประเทศท่ัวโลกและสงผลใหมียอดขายเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ยังสามารถขยาย

ฐานตลาด สงออกผลิตภัณฑไปยังตลาดจีน รวมถึงตลาดอ่ืน ๆ ในเอเชีย อยาง ญี่ปุน มาเลเซีย 

สิงคโปร เวียดนาม ไทย ฮองกง และไตหวัน ไดสําเร็จตามท่ีหวังไวอีกดวย” 

                   
ภาพที ่12 รางวัล “$10 million Export Tower” ที่แบรนด Tirtir ไดรับในงาน Trade Day 

ที่มา : https://www.koreapost.com/news/articleView.html?idxno=22010 

 

https://sistacafe.com/summaries/80521
https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1376668296838283265
https://www.koreapost.com/news/articleView.html?idxno=22010
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3.3.6) Labiotte 

เปนแบรนดผลิตภัณฑความงามแบรนดหนึ่งของเกาหลีใต เจาของแบรนดมีนามวา   

Jeong Soo-chan โดยผลิตภ ัณฑของทางแบรนดม ีหลากหลายประเภท เร ิ ่มต ั ้ งแต

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑบํารุงผิว แผนมาสกหนา รวมไปถึงอุปกรณแตงหนา  

 แบรนด Labiotte เปนแบรนดเครื่องสําอางที่เปดตัวมาอยางยาวนานตั้งแตป 2014 

มีการขยายฐานตลาดจนสามารถสงออกผลิตภัณฑไปขายยังตางประเทศได และมียอด

จําหนายสะสมสูงถึงประมาณ 77 พันลานวอน เมื่อเวลาผานไป คูแขงธุรกิจดานความงามมี

เพิ่มมากขึ้น ทางแบรนดจึงจําตองปรับปรุงสวนผสมของผลิตภัณฑ และผลิตสินคาใหม

ออกจําหนายเปนระยะ ๆ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของทองตลาด ณ เวลานั้น ๆ ท้ังยัง

เพ่ิมกลยุทธทางการตลาดโดยการนําบุคคลท่ีมีชื่อเสียงมาเปนพรีเซ็นเตอรดวย 

 ปฏิเสธไมไดวาในปจจุบัน กระแส K-Pop กลายเปนกระแสนิยมท่ีโดงดังไปท่ัวโลก มี

ศิลปนมากหนาหลายตา ซึ่งตางก็ตองแขงขันกันเพื่อเสนทางการเปนศิลปนที่มีชื่อเสียง จึงทํา

ใหศิลปนตองสงออกภาพลักษณที่ดูดีไปสูสายตาผูชม โดยการแตงหนาและแตงตัว ไมเวน

แมกระทั่งศิลปนชาย ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหแบรนด Labiotte นําศิลปนชายมาเปนพรีเซ็น

เตอรใหกับผลิตภัณฑ เพราะเชื่อวาสามารถดึงความสนใจจากผูบริโภคได  

 พรีเซ็นเตอรที่แบรนด Labiotte ตัดสินใจเลือก คือ Nu’est W วงท่ีมีชื่อเสียงโดงดัง

ขึ้นมาอีกครั้งหลังจากการเขารวมรายการเรียลลิตี้  Produce101 season 2 ซึ่งกอนที่ทาง 

แบรนดจะตัดสินใจเลือก Nu’est W เปนพรีเซ็นเตอรนั้น ทางแบรนดไดเลือก JR และ Ren 

สองสมาชิกจากวง NU'EST W มาเปนนายแบบใหกับผลิตภัณฑบํารุงผิวและนําไปเผยแพรบน

โลกออนไลนซึ่งไดรับผลตอบรับที่ดีเกิดคาด คือ มียอดเขาชมวิดีโอของทั้งสองสูงถึงหนึ่งลาน

ครั ้ง ดวยเหตุนี ้ทาง Labiotte จึงตัดสินใจเลือกสมาชิกจากวง Nu’est W ทุกคนมาเปน     

พรีเซ็นเตอรใหกับเครื่องสําอางใหมท่ีเพิ่งเปดตัว คือ “Momentique Time Collection” 

ประกอบไปดวย แปงผสมรองพ้ืน บลัชออน อายแชโดว และอายไลเนอร  

                       

                             
         ภาพที่ 13 ภาพโฆษณาเคร่ืองสําอางแบรนด Labiotte โดยมีสมาชิกจากวง Nu’est W เปนพรีเซ็นเตอร 

         ที่มา : https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2017113009394185317 

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2017113009394185317
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ภายหลังจากที ่แบรนด Labiotte ตัดสินใจรวมทํางานกับวง Nu’est W นั้น ได

กระแสตอบรับที่ดีเกินคาดจากเหลาแฟนคลับ ซึ่งมีผลทําใหยอดขายผลิตภัณฑที่ Nu’est W 

เปนพรีเซ็นเตอรสูงเกินกวาที่ทางแบรนดตั้งเปาไว ดังจะเห็นไดจากแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือ 

โปรโมทสินคาโดยการคัดเลือกผูโชคดีมารวมพูดคุยกับสมาชิกวง Nu’est W ซึ่งมีผูเขารวม

กิจกรรมและซื้อผลิตภัณฑตามที่เงื่อนไขกําหนดสูงมาก คิดเปนอัตรา 100:1 สําหรับคัดเลือก

ผูโชคดี แสดงใหเห็นวาแบรนดประสบความสําเร็จในกลยุทธการตลาดท่ีสามารถเพ่ิมยอดขาย

ดวยการใชศิลปน K-Pop ท่ีมีชื่อเสียงมาเปนพรีเซ็นเตอรได 

         
              ภาพที่ 14 กิจกรรมโปรโมทผลิตภัณฑของแบรนด Labiotte โดยการจัดใหแฟนคลับรวมพูดคุยกับสมาชิกวง Nu’est W  

              ที่มา : https://www.cmn.co.kr/mobile/sub_view.asp?news_idx=26581 

 

จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาแบรนดเครื่องสําอางแตละแบรนดมีเกณฑการพิจารณา

บุคคลท่ีจะนํามาเปนพรีเซ็นเตอรคลาย ๆ  กัน ซ่ึงสอดคลองกับผลวิจัยของดารณี สังขเจริญ (2562) ดังนี้ 

1). เปนบุคคลท่ีเปนท่ีรูจักและมีชื่อเสียงเปนวงกวาง   

จากแบรนดเครื่องสําอางเกาหลีท้ัง 6 แบรนดท่ีกลาวไปขางตน แสดงใหเห็นวาปจจัย

สําคัญที่แตละแบรนดคํานึงถึงและนํามาเปนเกณฑหลักในการพิจารณาเพื่อเลือกศิลปนเปน 

พรีเซ็นเตอรนั ้น คือ ชื่อเสียงของศิลปน เนื่องจากแตละแบรนดตางก็เชื ่อกันวาบุคคลที่มี

ชื่อเสียงนั้นสามารถชวยประชาสัมพันธสินคาใหเปนที่รูจักในวงกวางได ซึ่งผลที่ตามมา คือ   

แบรนดกลายเปนที่รูจักทั้งในและตางประเทศ ทั้งยังสามารถทําใหแบรนดมียอดขายเพิ่มข้ึน

ไดตามที่คาดหวังไวอีกดวย ตัวอยางแบรนดที่ประสบความสําเร็จในการนําศิลปนที่มีชื่อเสียง

ในวงการ K-Pop มาเปนพรีเซ็นเตอร เชน แบรนด Tirtir ท่ีสามารถควารางวัล “$10 million 

Export Tower” ได แมจะเปนแบรนดที่เปดตัวมาไดไมนานก็ตาม โดยเบื้องหลังความสําเร็จ

ในครั้งนี้ทางแบรนดเปดเผยวาเปนเพราะการจางบุคคลที่มีชื่อเสียงอยาง Byun Baek-hyun 

สมาชิกจากวง Exo มาเปนพรีเซ็นเตอรนั่นเอง 

2). เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

  จะเห็นไดวานอกจากชื่อเสียงท่ีแตละแบรนดนํามาใชเปนเกณฑหลักในการพิจารณา

แลว สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การมีภาพลักษณหรือคุณสมบัติที่สอดคลองกับแบรนด 

https://www.cmn.co.kr/mobile/sub_view.asp?news_idx=26581
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เนื่องจากการที่แบรนดจะคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเปนพรีเซ็นเตอรนั้นจําตองเลือก

บุคคลที่สามารถถายทอดลักษณะหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑออกมาใหเปนที่ประจักษแก

ผูบริโภคใหไดมากที่สุดเพื่อนําเสนอถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ นํามาสูความไววางใจตอ

ผลิตภัณฑนั้น ๆ จนในทายที่สุดก็เกิดเปนการบริโภคสินคาเกิดขึ้น ตัวอยางที่เห็นไดอยาง

ชัดเจนวามีการเลือกบุคคลที่มีภาพลักษณสอดคลองกับอัตลักษณของแบรนดมาเปนพรีเซ็น

เตอร เชน แบรนด Lilybyred ซึ่งเปนแบรนดเครื่องสําอางสายนารัก ๆ นิยมใชกันอยาง

แพรหลายในหมูวัยรุน มี Choi Bo-min เปนพรีเซ็นเตอร เนื่องจาก Choi Bo-min มีชื่อเสียง

โดงดังจากซีรีสยอดนิยมในกลุมวัยหนุมสาวอยาง “A-teen2” กอรปกับภาพลักษณที่ดูสดใส 

ไรเดียงสา ซ่ึงตรงกับอัตลักษณของแบรนด ทําใหทายท่ีสุดแลวแบรนดจึงตัดสินใจเลือก Choi 

Bo-min เปนพรีเซ็นเตอร  

3). เปนบุคคลท่ีไมมีประเด็นขาวแงลบ  

การที่แตละแบรนดจะตัดสินใจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเปนพรีเซ็นเตอรนั้น ขอ

คํานึงท่ีนํามาใชพิจารณาอีกประการหนึ่ง คือ ขาวแงลบของศิลปน หากบุคคลท่ีแบรนดนํามา

เปนพรีเซ็นเตอรมีขาวเสียหายเกิดข้ึน แนนอนวายอมสงผลเสียตอภาพลักษณของแบรนดและ

ทําใหยอดขายของแบรนดลดลงได ดังนั้นการตัดสินใจเลือกศิลปนเปนพรีเซ็นเตอรแตละ    

แบรนดจะพิจารณาจากพฤติกรรม รวมถึงทัศนคติสวนตัวของศิลปนที ่เผยแพรผานสื่อ

ออนไลนดวย ไมวาจะเปนจากรายการวาไรตี้หรือบทสัมภาษณตาง ๆ ก็ลวนสงผลตอการ

นํามาประกอบการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเปนพรีเซ็นเตอรทั้งสิ้น ซึ่งจากแบรนดเครื่องสําอาง

ทั้ง 6 แบรนดที่ผูวิจัยนํามาเปนกรณีศึกษาขางตน จะเห็นไดวาพรีเซ็นเตอรของแตละแบรนด

นั้นลวนมีภาพลักษณท่ีดีปราศจากขาวแงลบท้ังสิ้น  

เกณฑการพิจารณาท่ีกลาวไปขางตน แสดงใหเห็นวาแบรนดเครื่องสําอางเกาหลีแตละแบรนด

มีเกณฑในการพิจารณาเพื่อคัดเลือกศิลปนเปนพรีเซ็นเตอรสอดคลองกับผลวิจัยของดารณี สังขเจริญ 

(2562) ซึ่งประกอบไปดวยปจจัยหลัก 3 ประการ ไดแก ชื่อเสียงของศิลปน ภาพลักษณที่สอดคลอง

กับอัตลักษณของแบรนด และการปราศจากขาวแงลบ โดยจุดประสงคหลักของการที่แตละแบรนด

ตัดสินใจเลือกศิลปนชายในวงการ K-Pop มาเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอางนั้น นอกจากจะ

ตองการเพ่ิมยอดขายแลว ยังตองการสรางปรากฏการณใหมท่ีดึงดูดความสนใจจากคนท่ัวโลกผานการ

นําเสนอภาพลักษณความเปนชายท่ีดูดีดวยการนําศิลปนชายมาเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอาง

อีกดวย ผลท่ีตามมาอยางเห็นไดชัด คือ การเติบโตข้ึนของอุตสาหกรรม K-Beauty ท่ีสงออกผลิตภัณฑ

ความงามไปท่ัวโลก ซ่ึงนับเปนการสรางรายไดทางออมอีกทางหนึ่งใหแกประเทศเกาหลีใต 
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                       ภาพที ่15 รายไดมวลรวมของอุตสาหกรรม K-Beauty ป 2016 -2019  

                        ที่มา : https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-cosmetics 

 

3.4 สรุปการวิเคราะหอิทธิพล K-Pop กับปรากฏการณท่ีศิลปนชายเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณา

เครื่องสําอาง 

กระแส K-Pop เปน Soft Power อยางหนึ ่งที ่ประเทศเกาหลีใตน ํามาใชเพื ่อส งออก

วัฒนธรรมใหกลายเปนสินคา โดยใชภาพลักษณที่ดูดีของศิลปนเปนตัวชวยในการดึงดูดความสนใจ

จากคนทั่วโลก ซึ่งเมื ่อศิลปนในวงการ K-Pop ไดรับความนิยมและมีฐานแฟนคลับจํานวนมากไม

เพียงแตในประเทศเกาหลีใต แตรวมไปถึงหลายประเทศท่ัวโลกนั้น นับเปนจุดเริ่มตนสําคัญท่ีทําใหแบ

รนดสินคาหลากหลายแบรนดหันมาใหความสนใจและเลือกศิลปนเกาหลีเปนพรีเซ็นเตอร  

โดยปรากฏการณที่มีการนําศิลปนชายมาเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอางนับเปนผล

โดยตรงจากการสงออกภาพลักษณของศิลปนในวงการ K-Pop กลาวคือ การที่อุตสาหกรรม K-Pop 

เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมสงออกที่สําคัญของประเทศเกาหลีใตและเปนอุตสาหกรรมที่ทั่วโลกกําลังจับ

ตามองนั้น ไดกลายเปนตัวกําหนดทางออมแกศิลปนวานอกจากความสามารถจะตองโดดเดนแลว 

จําตองมีภาพลักษณท่ีดีดวย จึงทําใหศิลปนในวงการ K-Pop ท้ังชายและหญิงตองหันมาใสใจในรูปราง

หนาตาของตนเองอยูเสมอ ผานการออกกําลัง การควบคุมอาหาร การใชผลิตภัณฑบํารุงผิว รวมถึง

ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ซึ่งการที่ศิลปนชายใชผลิตภัณฑเครื่องสําอางเพื่อเพิ่มเสนหความเปนชายท่ี

สมบูรณแบบใหแกตนเองและเผยแพรสูโลกออนไลน นับเปนจุดเริ่มตนสําคัญท่ีทําใหสังคมตระหนักได

วาการใสใจดูแลตนเองผานการแตงหนาเพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดูดีไมใชเรื่องที่จํากัดอยูที่เพศอีก

ตอไป และการที่ศิลปนชายใชผลิตภัณฑเครื่องสําอางแตงหนาไมไดถูกคัดคานหรือตอตานจากสังคม 

ในทางกลับกันยิ่งเปนการเพิ่มกระแสความชื่นชอบจากผูคนทั่วโลกไมเพียงแตในประเทศเกาหลีใต 

ดวยเหตุนี้แบรนดเครื่องสําอางตาง ๆ จึงหันมาผลิตเครื่องสําอางแบบ Gender-Neutral6 มากข้ึน 

และดึงเอาศิลปนชายท่ีมีชื่อเสียงในวงการ  K-Pop มาเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอางเกิดข้ึน ดัง

ตัวอยางแบรนดเครื่องสําอางเกาหลีท้ัง 6 แบรนดท่ีกลาวไปขางตน 

 
6 Gender-Neutral คือ ความเปนกลางทางเพศ เปนคําท่ีบงบอกถึงความเทาเทียมทางเพศ ไมจํากัดเรือ่งการแตงหนา แตงตัว 

วาเพศใดควรแตงแบบไหนหรือไมควรแตงแบบไหน มีความหมายเหมือนกับคําวา Unisex 

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-cosmetics
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และเมื่อมีการนําศิลปนชายมาเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอาง ซึ่งเปนเรื่องที่ไมนาจะ

เกิดข้ึนไดในสังคมเกาหลีใต เนื่องจากเปนสังคมปตาธิปไตยท่ีมีการกําหนดบทบาทท่ีแนชัดระหวางเพศ

ชายและเพศหญิง ปรากฏการณการใชศิลปนชายเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอางในลักษณะ

เชนนี้ยอมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเก่ียวกับความเปนชายในสังคมเกาหลีใต ดังจะกลาวถึงใน

บทถัดไป  
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

พัฒนาการแนวคิดความเปนชายท่ีเปล่ียนไปในสังคมเกาหลีใตเนื่องจากปรากฏการณ                      

การใชศิลปนชายเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอาง 

 ปรากฏการณการใชศิลปนชายเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอางนั้น นับเปนปรากฏการณใหมท่ี

เกิดขึ้นเปนครั้งแรก ๆ ในโลก ซึ่งปรากฏการณดังกลาวไมเพียงแคมีอิทธิพลทางดานการตลาดเพียงอยางเดยีว

เทานั้น หากแตมีอิทธิพลตอแนวคิดความเปนชายที่เปลี่ยนไปในสังคมเกาหลีดวย ซึ่งสามารถสรุปพัฒนาการ

ของแนวคิดดังกลาวไดเปน 4 ชวง ดังนี้ 

 4.1 พัฒนาการแนวคิดความเปนชายในสังคมเกาหลีใตระยะแรก  

     (คริสตศตวรรษท่ี 14 – ตนคริสตศตวรรษท่ี 20) 

 4.2 พัฒนาการแนวคิดความเปนชายในสังคมเกาหลีใตระยะท่ีสอง (ปลายคริสตศตวรรษท่ี 20)  

 4.3 พัฒนาการแนวคิดความเปนชายในสังคมเกาหลีใตระยะท่ีสาม (ตนคริสตศตวรรษท่ี 21) 

 4.4 พัฒนาการแนวคิดความเปนชายของสังคมเกาหลีใตในปจจุบัน  

     (ตนคริสตศตวรรษท่ี 21 เปนตนมา) 

4.1 พัฒนาการแนวคิดความเปนชายในสังคมเกาหลีใตระยะแรก  

     (คริสตศตวรรษท่ี 14 – ตนคริสตศตวรรษท่ี 20) 

เกาหลีใตเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีนมาอยางยาวนานเนื่องจากมีอาณาเขตติดตอกัน จึงทําให

อิทธิพลวัฒนธรรมของจีนไดหลั ่งไหลเขามายังคาบสมุทรเกาหลี โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางดานความคิด        

อันไดแก แนวคิด คานิยม และศีลธรรมอันดีงามที่คนในสังคมยึดถือปฏิบัติรวมกัน ซึ่งวัฒนธรรมนี้ถูกถายทอด

ตอ ๆ กันมาผานหลักคําสอนของลัทธิขงจื๊อใหมท่ีมุงสอนใหคนในสังคมตระหนักรูถึงหนาท่ีและประพฤติตนตาม

หนาท่ีนั้นเพ่ือใหเกิดความสงบสุขข้ึนในสังคม  

หากมองยอนกลับไปยังอดีต กอนที่อิทธิพลของลัทธิขงจื๊อจะเขามายังคาบสมุทรเกาหลี คนเกาหลี

ดํารงชีวิตอยูดวยการบูชาผี ตอมาในป 668 เมื่อเขาสูยุคสามอาณาจักร คาบสมุทรเกาหลีรับเอาพุทธศาสนา

จากจีนมาปรับใช จนกอใหเกิดการยอมรับนับถือและตั้งพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ในยุคนี้พุทธศาสนา

เจริญรุงเรืองเปนอยางมาก วัดรํ่ารวย ขณะเดียวกันพระก็มีอิทธิพลข้ึนมาเหนือสามัญชนท่ัวไปและเขาไปมีสวน

เกี่ยวของทางการเมืองเกี่ยวกับผลประโยชนของวัด จึงสงผลใหคนเสื่อมศรัทธา เกิดความคิดแตกแยก แบง

พรรคแบงพวกออกเปนฝายตาง ๆ จนในทายท่ีสุดแลว นายพลอี ซ็องกเย (Lee Seong-gye) จึงทํารัฐประหาร

ราชวงศชางในป 1388 และสถาปนาราชวงศอีขึ้นปกครองอาณาจักรในป 1392 โดยเปลี่ยนชื่ออาณาจักรเปน 



40 
 

 

 

“อาณาจักรโชซ็อน” ในยุคนี้เองท่ีมีการนําเอาลัทธิขงจื๊อใหมเขามาแทนท่ีพระพุทธศาสนา เนื่องจากลัทธิขงจื๊อ

ใหมมีหลักคําสอนอันประกอบไปดวย หลักการพื้นฐาน ขอบเขต ระดับ วิธีการปฏิบัติ และเกณฑการตัดสิน

ความดี-ความชั่ว (กรศิริ คตภูธร, 2014 หนา 12) ซึ่งสามารถนํามาปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวัน ดวยเหตุนี้

การปฏิบัติตนตามหนาท่ีท่ีคําสอนไดบัญญัติไวจึงฝงรากลึกลงไปในจิตใจของผูคนและยึดถือปฏิบัติกันมาจวบจน

ปจจุบัน   

                                    

                   ภาพที่ 16 นายพลอี ซ็องกเย (Lee Seong-gye) หรือปฐมกษัตริยแหงราชวงศโชซ็อน 

                   ที่มา: http://www.koreahiti.com/news/articleView.html?idxno=1941 

 

 หลักคําสอนในลัทธิขงจื๊อใหมนอกจากจะสอนเกี่ยวกับคุณธรรมตาง ๆ เชน ความเมตตากรุณา ความ

ออนนอมถอมตน ความกตัญู ฯลฯ แลว คําสอนสําคัญประการหนึ่งที่ทุกคนตองปฏิบัติตามและสะทอนให

เห็นถึงความแตกตางอยางชัดเจนระหวางหนาที่ของเพศชายและเพศหญิง คือ หลักความสัมพันธ 5 ประการ 

ไดแก 

1). ผูปกครองกับผูอยูใตการปกครอง  

ตามหลักคําสอนมีการบัญญัติไววา รูปแบบการปกครองนั้นใหกษัตริยปกครองแบบ “พอ

ปกครองลูก” กลาวคือ เปรียบกษัตริยเปนเสมือนพอ สวนประชาชนเปรียบเสมือนลูก โดยคําสอนนี้จะ

มุงขัดเกลาจิตใจของกษัตริยใหตระหนักรูถึงหนาที่ ปกครองประชาชนดวยความชอบธรรม ดูแลใส

ใจความเปนอยูของประชาชนเสมือนดูแลบุตรของตน ซ่ึงถาหากกษัตริยปกครองบานมืองโดยตั้งตนอยู

ในคุณธรรมอันดีงามเชนนี้ ประชาชนก็จะประพฤติตนตามแบบอยาง และนํามาซ่ึงความสันติท่ีเกิดข้ึน

ในสังคม  

2). บิดามารดากับบุตรธิดา 

ตามหลักคําสอนในลัทธิขงจื๊อ ความกตัญูตอบิดามารดานั้นถือเปนเรื่องสําคัญที่ทุกคนใน

สังคมตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อตอบแทนพระคุณของบิดามารดา และถาหากสมาชิกใน

ครอบครัวปฏิบัติตามหนาที่ของตนเปนอยางดี คือ บิดาเปนผูนําที่ดีของครอบครัว มารดาดูแลเลี้ยงดู

http://www.koreahiti.com/news/articleView.html?idxno=1941
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บุตร ทํางานบาน ปรนนิบัติรับใชสามี ขณะที่บุตรธิดาก็เชื่อฟงคําสั่งสอนของบิดามารดาและดูแลทาน

ยามที่ทานเจ็บปวย  ครอบครัวก็จะมีความเปนเอกภาพ มีความเมตตารักใครตอกัน ซึ่งเมื่อเปนเชนนี้

แลวสังคมก็จะเกิดความสงบสุขตามมา เนื่องจากสถาบันครอบครัวถือเปนสถาบันพ้ืนฐานแรกสุดใน

สังคม หากสมาชิกทุกคนในครอบครัวปฏิบัติตนเปนคนดี สังคมก็จะดีตามไปดวย  

3). สามีกับภรรยา 

ตามหลักคําสอนในลัทธิขงจื๊อ มีการบัญญัติถึงหนาที่ของสามีและภรรยาไววา สามีตองทํา

หนาที่เปนเสมือนชางเทาหนา คือ เปนผูนําที่ดีแกครอบครัว มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และมีความ

ซ่ือสัตยตอภรรยา ในขณะเดียวกันภรรยาก็ตองทําหนาท่ีเปนเสมือนชางเทาหลัง คือ การเปนผูตามท่ีดี 

เชื่อฟงคําสั่งของสามี ซึ่งถาหากสามีภรรยาปฏิบัติตอกันดวยความรัก ชีวิตครอบครัวก็จะมีประสบ

ผลสําเร็จตามที่หวัง ปราศจากปญหาในการใชชีวิตคู ทั้งนี้การที่สามีเปรียบเสมือนชางเทาหนา สวน

ภรรยาเปรียบเสมือนชางเทาหลังนั้น มาจากคติความเชื่อจีนโบราณที่เชื่อกันวาผูชายเปนตัวแทนแหง

สวรรค (ฟา) และเปนสิ่งที่สูงสงที่สุดเหนือกวาทุก ๆ สิ่ง ผูหญิงจะตองยอมเชื่อฟงสถาบันของผูชาย

และชวยเขาดําเนินหลักการตาง ๆ ของเขาใหสําเร็จผล (กรศิริ คตภูธร, 2014 หนา 19)  

4). พ่ีกับนอง 

ความสัมพันธระหวางพี ่กับนองสามารถนําความสงบสุขมาแกครอบครัวและสังคมได 

เนื่องจากถาหากพี่นองรักใครสามัคคี ตระหนักรูถึงหนาที่ ครอบครัวและสังคมก็จะปราศจากปญหา

การทะเลาะเบาะแวง หรือปญหาการแกงแยงชิงดีชิงเดนกัน ดังนั้นหนาที่ของพี่กับนองที่พึงปฏิบัติตอ

กัน คือ ผูเปนพี่ตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดีใหนองปฏิบัติตาม ตองมีจิตใจเปยมไปดวยความเมตตา

กรุณา ปฏิบัติตอนองดวยความสุภาพออนโยน รวมถึงตองเสียสละบางสิ่งบางอยางใหนองได ขณะที่ผู

เปนนองจะตองใหความเคารพตอพ่ี เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําแนะนําของพ่ีอยางเครงครัด 

ทั้งนี้หากบิดาซึ่งเปนผูนําของครอบครัวจากไป คนที่ทําหนาที่แทนบิดา ไมใชมารดาแตอยาง

ใด หากแตเปนบุตรชายที ่เปนสมาชิกในครอบครัว ซึ ่งไมวาบุตรชายจะเปนพี่หรือนองก็จะตอง

รับผิดชอบดูแลครอบครัวและรับภาระหนาท่ีตอจากบิดา เนื่องจากสังคมในสมัยกอนจะใหความสําคัญ

กับเพศชายเปนอันดับแรกสุดเสมอ    

5). เพ่ือนกับเพ่ือน 

ตามหลักคําสอนในลัทธิขงจื๊อ ขงจื๊อไดแนะนําใหคบเพื่อนที่ประกอบไปดวยคุณธรรม  3 

ประการ ไดแก 1). เพื่อนผูมีความซื่อสัตย 2). เพื่อนผูมีความจริงใจ และ 3). เพื่อนผูมีประสบการณ

มาก (กรศิริ คตภูธร, 2014 หนา 19-20) เนื่องจากการคบเพื่อนที่เปยมไปดวยคุณธรรมยอมนําความ
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สงบสุขมาสูชีวิต การมีเพื่อนดีและคบเพื่อนดวยการใหความจริงใจตอกันนั้น จะทําใหชีวิตปราศจาก

ศัตรู และเม่ือมีปญหาก็สามารถชวยเหลือพ่ึงพากันและกันได  

 จากหลักความสัมพันธ 5 ประการดังท่ีกลาวไปขางตน นอกจากจะเปนหลักคําสอนสําคัญท่ีทําใหคนใน

สังคมตระหนักรูถึงหนาที่ เพื่อมุงใหเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมแลว คําสอนขอ 1-4 ยังสะทอนใหเห็นถึงการ

ใหความสําคัญกับเพศชาย รวมถึงการกําหนดหนาที่ที่พึงกระทําของเพศชายและหญิงทางออมไวอีกดวย และ

เนื่องจากการท่ีคาบสมุทรเกาหลีไดนําหลักคําสอนนี้มายึดถือปฏิบัติจนกลายเปนบรรทัดฐานทางสังคมท่ีฝงราก

ลึกอยูภายในจิตใจของผูคน จึงมีบทบาทอยางยิ่งตอการหลอหลอมผูคนออกมาใหมีลักษณะความเปนเพศชาย

และหญิงท่ีแตกตางกัน โดยในสังคมสมัยนี้คาดหวังลักษณะความเปนชายและหญิงไวดังนี้  

 ภาพลักษณความเปนชาย (Masculine) คือ ตองมีรางกายแข็งแรง มีกลามเนื้อ ตองมีลักษณะของการ

เปนผูนําท่ีดีใหแกสังคมและครอบครัว รวมถึงตองทํางานหาเงินเพ่ือนํามาเลี้ยงดูครอบครัว 

 ภาพลักษณความเปนหญิง (Feminine) คือ ตองมีรูปรางเล็กกวาเพศชาย บอบบาง ใหความรูสึกถึง

ความสุภาพออนโยน ทําหนาท่ีเปนกุลสตรีท่ีตองรักษากริยามารยาทตามท่ีสังคมกําหนดไว เม่ือแตงงานจะตอง

อยูบาน ทํางานบาน เลี้ยงดูบุตร และเชื่อฟงคําสั่งจากสามี  

 เม่ือกาลเวลาผานไป เขาสูป 1910 คาบสมุทรเกาหลีถูกจักรวรรดิญี่ปุนรุกราน ทําใหคาบสมุทรเกาหลี

ตกเปนอาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุนนานถึง 30 ป ตอมาในป 1945 เม่ือญี่ปุนพายแพสงครามโลกครั้งท่ี 2 จึง

เปนเหตุใหคาบสมุทรเกาหลีไดรับอิสรภาพ แตทวาตองแบงคาบสมุทรเกาหลีออกเปน 2 ประเทศเนื่องจาก

อุดมการณที่ตางกัน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ภายใตการนําของสหภาพ 

โซเวียต กับสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ภายใตการนําของสหรัฐอเมริกา โดยในชวงเวลาดังกลาวนี้เองท่ีทําให

การปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของขงจื๊อนั้นเริ่มลดความสําคัญลง นํามาสูพัฒนาการแนวคิดความเปนชาย

รูปแบบใหมท่ีเกิดข้ึนในสังคม ดังจะกลาวในหัวขอถัดไป  

4.2 พัฒนาการแนวคิดความเปนชายในสังคมเกาหลีใตระยะท่ีสอง (ปลายคริสตศตวรรษท่ี 20)  

 หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 คาบสมุทรเกาหลีถูกแบงออกเปน 2 ประเทศ ในชวงเวลานี้เองมี

เหตุการณสําคัญเกิดขึ้นที่สงผลโดยตรงตอการพัฒนาแนวคิดความเปนชายรูปแบบใหมที่ตางไปจากอดีตที่ผาน

มา ซ่ึงเหตุการณนั่นคือ สงครามเกาหลี (ป 1950 - ป 1953) 

หลังไดรับอิสรภาพจากจักรวรรดิญี่ปุน ชาวเกาหลีมีความเห็นตางกันในเรื่องอุดมการณการปกครอง

ประเทศ นํามาสูความขัดแยงจนเกิดเปนสงครามระหวางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลี

เหนือ) ที่ยึดมั่นในอุดมการณการปกครองแบบคอมมิวนิสตและไดรับการชวยเหลือจากสหภาพโซเวียต กับ

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ที่ยึดมั่นในอุดมการณการปกครองแบบประชาธิปไตยและไดรับการชวยเหลือ

จากสหรัฐอเมริกา การทําสงครามครั้งนี้ยืดเยื้อมานานกวา 3 ป สงผลใหทั้งสองประเทศบอบชํ้าและสูญเสีย
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กําลังคนเปนจํานวนมาก ทายที่สุดแลวในวันท่ี 27 กรกฎาคม 1953 ไดมีการยุติการทําสงคราม ภายใต

สนธิสัญญา “ความตกลงการสงบศึกเกาหลี” ทวาสนธิสัญญาดังกลาวไมไดหมายถึงการสิ้นสุดการทําสงคราม

แตอยางใด ความขัดแยงสามารถเกิดขึ้นไดทุกเมื่อ ดวยเหตุนี้จึงกลายมาเปนตัวกําหนดบทบาทลักษณะความ

เปนชายรูปแบบใหมท่ีเกิดข้ึนในสังคมเกาหลีใต คือ ผูชายทุกคนไดรับหนาท่ีในการปกปองประเทศ โดยตองเขา

รับการเกณฑทหารเมื่อมีอายุครบ 18 ปบริบูรณ ซึ่งหมายความวาลักษณะความเปนชายที่สังคมคาดหวังใน

ชวงเวลานี้ คือ ตองมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีความกลาหาญ อดทน และเสียสละตนเพื่อประโยชนสวนรวม

ได จะเห็นไดวาแมลักษณะความเปนชาย รวมถึงหนาที่ที่ตองปฏิบัติในชวงเวลานี้มีความคลายคลึงกับอดีตใน

ฐานะที่เพศชายยังคงดํารงเปนผูนําทางสังคมอยู แตดวยวัฒนธรรมตะวันตกที่เขามายังเกาหลีใตผานทหารชาว

อเมริกัน การดูแลผิวดวยการทาครีมกันแดดในตอนออกฝกปฏิบัติการทางทหารเริ่มไดรับความนิยมในหมูเพศ

ชายชาวเกาหลี ซ่ึงเปนผลใหชายหนุมในเกาหลีใตเริ่มมีความสนใจในการดูแลตัวเองมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ

ชวงเวลาท่ีผานมา 

4.3 พัฒนาการแนวคิดความเปนชายในสังคมเกาหลีใตระยะท่ีสาม (ตนคริสตศตวรรษท่ี 21) 

ตอมาในชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 21 หลังสงครามเกาหลีสงบลง ไดเกิดเหตุการณสําคัญขึ้นอีก 2 

เหตุการณ ซึ่งมีผลตอพัฒนาการแนวคิดความเปนชายที่เปลี่ยนไปอีกครั้งในสังคมเกาหลีใต โดยเหตุการณนั้น 

ไดแก การเขามาของวัฒนธรรมญี่ปุนและวิกฤตการณ IMF ในชวงปลายทศวรรษท่ี 1990 

นับตั้งแตที่ญี่ปุนพายแพใหกับฝายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุนก็ตกอยูภายใตการนําของ

สหรัฐอเมริกาถึง 7 ป ซ่ึงสหรัฐอเมริกามีบทบาทอยางยิ่งในการเขามาวางรากฐานการพัฒนาตาง ๆ ในญี่ปุน ไม

วาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงดานวัฒนธรรม ดวยเหตุนี้เองญี่ปุนจึงสามารถพัฒนาประเทศให

กลับมามีชื่อเสียงไดอีกครั้งภายในระยะเวลาเพียงไมก่ีป ท้ังนี้นโยบายสวนหนึ่งท่ีมีผลตอการพัฒนาประเทศ คือ 

การสงออกวัฒนธรรมญี่ปุนไปทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะมังงะ (Manga) กับอนิเมะ (Anime) ที่ไดรับความ

นิยมอยางแพรหลาย หากแตชวงแรกของการสงออกนั้นมีอยูหนึ่งประเทศท่ีปดรับวัฒนธรรมญี่ปุนอยางเด็ดขาด 

ซ่ึงประเทศนั้นไดแก เกาหลีใต  

การตกเปนอาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุนนานถึง 30 ป ไดสรางความเจ็บปวดและบาดแผลทางจิตใจ

ใหแกชาวเกาหลีใตเปนอยางมาก ทําใหชวงแรกภายหลังจากที่เกาหลีใตไดรับอิสรภาพ รัฐบาลเกาหลีใตจึงปด

กั้นการเขามาของญี่ปุ นในทุก ๆ ดาน รวมถึงการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตดวยเชนกัน แตตอมาเม่ือ

ประธานาธิบดีคิมแดจุง (Kim Dea-jung) แหงเกาหลีใตไดเดินทางไปเยือนโตเกียวเพ่ือปรึกษาหารือกับญี่ปุนถึง

แนวทางในการจัดการแขงขันฟุตบอลโลกรวมกันในป 2002 ก็ไดมีการทําขอตกลงและเปดรับวัฒนธรรมญี่ปุน

เขามายังเกาหลีใตเปนครั้งแรกในป 1998 ซึ่งผลจากการเขามาของวัฒนธรรมญี่ปุ นมีผลอยางยิ่งตอการ

ปรับเปลี่ยนมุมมองภาพลักษณความเปนชายในสังคมเกาหลีใต โดยสวนหนึง่นั้นมาจากอิทธิพลของอนิเมะแนว
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รักโรแมนติกหรือท่ีรูจักกันในชื่อ “Shoujo” ซ่ึงโดยสวนใหญตัวละครชายท่ีปรากฏในอนิเมะแนวนี้จะมีลักษณะ

เปนผูชายแบบ "Bishonen" หมายถึงชายหนุมผูนารัก ซึ่งเมื่อเยาวชนวัยหนุมสาวไดดูอนิเมะดังกลาว จึงมีผล

ตอการสรางภาพลักษณผูชายท่ีออนหวานแทนภาพลักษณผูชายแมน ๆ ตามท่ีสังคมคาดหวังดังในอดีตท่ีผานมา  

                      
        ภาพที ่17 อนิเมะแนว Shoujo เร่ือง Cardcaptor Sakura ออกอากาศในป 1998 

        ที่มา: https://www.entoin.com/entertainment/shoujo-anime 

และจากวิกฤตการณ IMF ที่เกิดขึ้นในป 1997 แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวาหญิงสาวชาวเกาหลีใต

ตางพากันตอตานตัวตนความเปนชายแบบอดีตที่ผานมา เนื่องจากเมื่ออยู ในชวงเวลาแหงวิกฤตการณทาง

เศรษฐกิจ แรงงานเพศหญิงถูกเลิกจางในจํานวนท่ีสูงกวาแรงงานเพศชาย ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความไมเทาเทียมท่ี

เกิดข้ึนในสังคม เปนเหตุใหหญิงสาวชาวเกาหลีใตเริ่มหันมาตอตานความเปนชายดังในอดีตท่ีมองวาเพศชายอยู

เหนือกวาเพศหญิงในทุกดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย ศักยภาพในการทํางาน หรือแมแตภาวะความเปนผูนํา 

และหันมาชื่นชอบผูชายที่แสดงออกถึงภาพลักษณความเปนหญิงในแงของความออนโยนและใหเกียรติกัน

มากกวาผูชายแมน ๆ ดังเชนอดีตท่ีผานมา 

จากเหตุการณทั้งหมดที่เกิดขึ้น นับตั้งแตการเขามาของวัฒนธรรมญี่ปุนและการเกิดขึ้นของวิกฤต-    

การณ IMF นั้น จะเห็นไดวาท้ัง 2 เหตุการณนี้มีผลอยางยิ่งตอการปรับเปลี่ยนมุมมองภาพลักษณความเปนชาย

ที่แตกตางไปจากอดีตอยางสิ้นเชิง นั่นคือ การตอตานภาพลักษณผูชายแบบแมน ๆ และการหันมาใหความ

สนใจภาพลักษณผูชายแบบออนโยน   

เม่ือเวลาเปลี่ยนผานเขาสูยุคโลกาภิวัตน วัฒนธรรมตาง ๆ ไดหลั่งไหลเขามายังเกาหลีใต กอปรกับการ

ท่ีกระแส K-Pop เขามามีบทบาทในฐานะท่ีเปนสินคาวัฒนธรรมสงออกท่ีสําคัญของเกาหลีใต ซ่ึงเปนผลใหเกิด

ปรากฏการณการใชศิลปนชายเปนพรีเซ็นเตอรเครื่องสําอางตามมา โดยปรากฏการณดังกลาวนี้เองที่สงผลตอ

พัฒนาการแนวคิดความเปนชายรูปแบบใหมท่ีเกิดข้ึนในสังคมเกาหลีใตในปจจุบัน ดังจะกลาวในหัวขอตอไปนี้   

4.4 พัฒนาการแนวคิดความเปนชายของสังคมเกาหลีใตในปจจุบัน (ตนคริสตศตวรรษท่ี 21 เปนตนมา) 

 ปจจุบันนี้แนวคิดความเปนชายในสังคมเกาหลีใตเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอิทธิพลของ

กระแส K-Pop ที่เปนปจจัยสนับสนุนใหศิลปนชายตองแตงหนา ซึ่งเมื่อเกิดปรากฏการณที่นําศิลปนชายมา

เปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอางจึงสงผลใหแนวคิดความเปนชายคอย ๆ เปลี่ยนไป กลาวคือ  

https://www.entoin.com/entertainment/shoujo-anime
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 ในระยะแรก การแตงหนาในเพศชายไมไดเปนที่ยอมรับมากนักในสังคมเกาหลีใต เนื่องจากคนใน

สังคมสวนใหญมองวาเครื่องสําอางเปนของใชสําหรับเพศหญิง การท่ีเพศชายนําเครื่องสําอางมาตกแตงใบหนา

เปนเรื่องท่ีไมควรกระทําเพราะทําใหคุณคาความเปนชายถูกลดทอนลงไป ซ่ึงถาหากชายคนใดแตงหนาก็มักจะ

ไดรับการดูถูกเหยียดหยามจากคนในสังคม ดังจะเห็นไดจากกรณีของ Yang Joon-il ศิลปนแหงวงการ K-Pop 

ยุคแรก ๆ ที่ไดรับการตอตานจากคนในสังคม อางอิงจากบทความที่ปรากฏอยูใน The Korea Times ระบุไว                         

วา “เขาถูกหลายคนตอตานเนื่องจากรูปลักษณและเพลงของเขานั้นผิดแปลกไปจากธรรมชาติของความ       

เปนชายท่ีควรจะเปน” ดวยเหตุนี้เสนทางการเปนนักรองของเขาจึงสิ้นสุดลงในชวงระยะเวลาสั้น ๆ (David Yi, 

2020)  

 
                             ภาพที่ 18 ศิลปน Yang Joon-il 

ที่มา:  https://www.youtube.com/watch?v=rm7WVI3I1jU&t=441s 

 ตอมาเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนา ผูคนทั่วโลกสามารถเขาถึงสื่อหรือขอมูลตาง ๆ ไดงายผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต อุตสาหกรรม K-Pop จึงตองปรับตัวใหเขากับยุคสมัยที่กําลังเปลี่ยนไป โดยการสรางเอกลักษณ

ใหกับอุตสาหกรรม K-Pop เพื่อใหเกิดความแตกตางระหวางเพลง K-Pop กับเพลงสัญชาติอื่น ๆ ซึ่งนอกจาก

การผลิตเพลงที่มีคุณภาพแลว ยังนํามาซึ่งการสรางภาพลักษณที่ดูดีของศิลปนดวยเพื่อใชเปนเครื่องมือดึงดูด

ความสนใจจากคนทั่วโลก ดังที่ Kim Joomee, (2011) กลาวไวในงานวิจัยเรื่อง “The Study on Fashion 

Beauty Design and Emotional Image by External Image Type of Korean Male Idol Stars” ว า

อุตสาหกรรม K-Pop นั้นเปนการผลิตเพลงแบบ “ดนตรีเพื่อการดู” มากกวา “ดนตรีเพื่อการฟง” ดังนั้นจึง

นํามาสูปรากฏการณการที่ศิลปนชายใชเครื่องสําอางประทินโฉม ดูแลผิวพรรณใหมีความผองใส ใหความรูสึก

ถึงความเปนผูชายสมบูรณแบบ ท่ีนอกจากจะมีความสามารถดานดนตรีแลว ยังมีรูปรางหนาตาท่ีหลอเหลาตรง

กับอุดมคติของคนสวนใหญ ในทายที่สุดจึงนํามาสูการบริโภควัฒนธรรมเพลง K-Pop จนสรางรายไดมหาศาล

ใหกับเกาหลีใตในเวลาตอมา  

 ในชวงเวลาที่กระแส K-Pop โดงดังไปทั่วโลกจนกอใหเกิดปรากฏการณการนําศิลปนชายมาเปน     

พรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอางนี้เองที ่ทําใหคนในสังคมเกาหลีใตคอย ๆ เปลี่ยนแนวคิดความเปนชาย 

กลาวคือ การแตงหนาในเพศชายไดรับการยอมรับมากข้ึนในสังคมเกาหลีใต แมจะเปนเรื่องท่ีขัดตอบรรทัดฐาน

https://www.youtube.com/watch?v=rm7WVI3I1jU&t=441s
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ทางสังคม อยางไรก็ตามไดมีการเปลี่ยนมุมมองการรับรูวาการแตงหนาไมไดมีไวเพื่อสรางความสวยงามใหแก

เพศหญิงเพียงอยางเดียว หากแตยังเปนตัวชวยในการเพ่ิมเสนหความนาดึงดูดใหกับท้ังเพศชายและเพศหญิงได 

โดยการที่เพศชายแตงหนาไมไดลดทอนคุณคาความเปนชายลงแตอยางใด ในทางกลับกันการที่เพศชาย

แตงหนายังสะทอนใหเห็นถึงการดูแลตัวเองเพื่อใชดึงดูดเพศตรงขามและเพื ่อสรางความพึงพอใจใหแก

รูปลักษณของตนเองดวยเชนกัน ซึ่งปรากฏการณดังตอไปนี้จะแสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนมุมมองแนวคิด

ความเปนชายที่เกิดขึ้นในสังคมเกาหลีใตในปจจุบัน อันเปนผลมาจากการนําศิลปนชายมาเปนพรีเซ็นเตอร

โฆษณาเครื่องสําอาง ไดแก 

1). สถิติการซ้ือเครื่องสําอางของผูชายเกาหลีใต 

ตามการรายงานของ Euromonitor อางใน Jessica Rapp, (2020) กลาววาผูชายเกาหลีใต

ใหความสําคัญกับการดูแลตนเองและซ้ือผลิตภัณฑความงาม โดยเฉพาะผลิตภัณฑบํารุงผิวมากท่ีสุดใน

โลกจนทําใหตลาดผลิตภัณฑความงามสําหรับผูชายเติบโตสูงข้ึนถึง 44% ระหวางป 2011 – 2017  

นอกจากนี้ตามขอมูลการสํารวจของ GlobalData อางใน Jessica Rapp, (2020) เปดเผยวา

ประมาณสามในสี่ของผูชายเกาหลีใตนิยมเขารับบริการเสริมความงามอยางนอยสัปดาหละครั้งอีกดวย  

2). ปรากฏการณ Flower boy หรือท่ีเรียกกันในภาษาเกาหลีวา 꽃미남 (Kkonminam) 

Flower boy หรือ 꽃미남 (Kkonminam) เปนคําที ่ส ื ่อถึงวัยรุ นชายในสังคมเกาหลีใต

ปจจุบัน ซึ่งมีลักษณะของความเปนชายที่ออนโยนมากขึ้น ทั้งเรื่องรูปลักษณภายนอกและพฤติกรรม

ตาง ๆ โดยคําดังกลาวนี้เปนผลมาจากการสรางภาพลักษณของศิลปนชายในวงการ K-Pop ท่ีทําใหคน

ในสังคมเกาหลีใตเปลี่ยนมุมมองความเปนเพศชายตางไปจากอดีต คือ มองวาทุกเพศมีอิสระเทาเทียม

กันในการแตงกายตามความพึงพอใจของตนเอง รวมถึงเรื่องการแตงหนาในเพศชายดวย ซึ่งการท่ี

ศิลปนชายในวงการ K-Pop ใหความสนในดูแลรูปรางหนาตาของตนเองและเสริมเสนหดวยการใช

เครื่องสําอางตกแตงใบหนาไดกลายเปนแรงบันดาลใจใหผูชายเกาหลีใตหันมาใสใจดูแลตนเองมากข้ึน 

โดยปราศจากความคิดท่ีวาการแตงหนาเปนแคเรื่องสําหรับผูหญิงอีกตอไป  

กลาวโดยสรุป พัฒนาการแนวคิดความเปนชายที่เปลี่ยนไปในสังคมเกาหลีใตสามารถแบงออกเปน 3 

ชวงเวลาดวยกัน คือ ในอดีตแนวคิดความเปนชายมีรากฐานจากปรัชญาของลัทธิขงจื๊อ ซ่ึงไดแบงแยกความเปน

ชายและหญิงออกจากกันอยางชัดเจน และดวยการท่ีคนในสังคมยอมรับนับถือลัทธิขงจื๊อมาเปนแนวทางปฏิบัติ

ตนในสังคมจึงทําใหเกิดการหลอหลอมสรางภาพลักษณความเปนชายขึ้นมา โดยภาพลักษณดังกลาวจะมองวา

เพศชายตองมีรางกายแข็งแรง มีกลามเนื้อ ที่สําคัญคือตองมีลักษณะของการเปนผูนําที่ดีใหแกสังคมและ

ครอบครัว รวมถึงตองทํางานหาเงินเพื่อนํามาเลี้ยงดูครอบครัวดวย ซึ่งถาหากใครไมปฏิบัติตนตามกฎเกณฑท่ี
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สังคมกําหนดไวก็จะไดรับการตอตานและถูกเหยียดหยาม เมื่อกาลเวลาผานไป เขาสูชวงเวลาแหงสงคราม

ลักษณะความเปนชายท่ีสังคมคาดหวัง นอกจากจะตองมีภาวะความเปนผูนําแลว ยังตองทําหนาท่ีเปนชายชาติ

ทหารในการปองกันประเทศใหรอดพนจากภัยสงครามดวย หากแตในชวงเวลาเดียวกันการเขามาของ

วัฒนธรรมตะวันตกผานทหารชาวอเมริกันก็มีผลทําใหผูชายชาวเกาหลีใตเริ่มหันมาใหสนในดูแลตัวเองดวยการ

ทาครีมกันแดดขณะออกปฏิบัติการทางทหาร ซ่ึงจะเห็นไดวาแนวคิดความเปนชายเริ่มแตกตางไปจากอดีต คือ 

ผูชายเริ่มหันมาดูแลตัวเองมากขึ้น ตอมาชวงปลายทศวรรษที่ 1990 การเขามาของวัฒนธรรมญี่ปุนและการ

เกิดขึ้นของวิกฤตการณ IMF สงผลอยางยิ่งตอการปรับเปลี่ยนมุมมองความเปนชายดังในอดีตที่วา จะตองมี

ลักษณะความเปนผูนําและมีรูปรางแข็งแรง นาเกรงขาม มาสูความเปนชายแบบสุภาพออนโยน และเมื่อเขาสู

ยุคโลกาภิวัตน อุตสาหกรรม K-Pop เติบโตขึ้น มีศิลปนทําหนาที่เปนตัวแทนใหกับประเทศในการสรางรายได 

จึงเปนเหตุใหเกิดปรากฏการณที่ศิลปนชายหันมาใชเครื่องสําอางเปนตัวชวยในการตกแตงใบหนาเพื่อเสริม

ความมั่นใจและสรางภาพลักษณใหดูโดดเดน จนในที่สุดสิ่งเหลานี้ก็ไดเขามามีอิทธิพลตอการปรับเปลี่ยน

มุมมองแนวคิดความเปนชายในสังคมเกาหลีใตในปจจุบันท่ีวา เพศชายก็มีสิทธิ์ท่ีจะแตงหนาแตงกายตามความ

พึงพอใจของตนเอง โดยไมเก่ียวกับบทบาททางเพศท่ีถูกสังคมสรางข้ึนอีกตอไป ขณะเดียวกันแมวาผูชายเกาหลี

ใตจะหันมาใสใจเรื่องรูปรางหนาตาและใชผลิตภัณฑความงามกันเพิ่มมากขึ้น หากแตคุณคาความเปนชายใน

การเปนผูนําหรือใหความชวยเหลือสตรีก็มิไดลดลงแตอยางใด  
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ  

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิเคราะหดังกลาว ผูวิจัยแบงผลการวิจัยออกเปน 2 สวน คือ การศึกษาอิทธิพล K-Pop 

ที่มีผลทําใหเกิดปรากฏการณการใชศิลปนชายเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื ่องสําอางและการศึกษาถึง

พัฒนาการแนวคิดความเปนชายท่ีเปลี่ยนไปในสังคมเกาหลีใตเนื่องจากปรากฏการณการใชศิลปนชายเปนพรี-

เซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอาง โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

5.1.1) อิทธิพล K-Pop ที่มีผลทําใหเกิดปรากฏการณการใชศิลปนชายเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณา

เครื่องสําอาง 

การที่กระแส K-Pop โดงดังไปทั่วโลกเนื่องมาจากความตองการในการเรงพัฒนาเศรษฐกิจ 

ดวยนโยบายการสงออกวัฒนธรรมใหกลายเปนสินคาของรัฐบาลเกาหลีใตนั้น เปนปจจัยหลักอยาง

หนึ่งที่ทําใหศิลปนในวงการ K-Pop ทั้งเพศชายและหญิงตองหันมาใหความสําคัญเรื่องรูปรางหนาตา

ของตนเอง เนื่องจากศิลปนเปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรมที่เปนหนาเปนตาใหกับประเทศ การที่จะ

ทําใหผู คนจากทั่วทุกมุมโลกหันมาใหความสนใจในกระแสเพลง K-Pop ของเกาหลีใต นอกจาก

ความสามารถของศิลปนจะตองโดดเดนแลว เรื่องรูปลักษณภายนอกก็นับเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่ง

ดวยเชนกัน ดังนั้นสิ่งนี้จึงกลายเปนสาเหตุที่ทําใหศิลปนชายในวงการ K-Pop ตองใชเครื่องสําอาง

ตกแตงใบหนาใหดูดี เพื่อเพิ่มเสนหและใชรูปลักษณภายนอกเปนเครื่องมือดึงดูดความสนใจจากผูคน

ทั ่วโลก แตกระนั ้นก็ยังมีเหตุผลประการอื ่นที่มีผลใหศิลปนชายตองแตงหนาดวยเชนกัน ไดแก 

มาตรฐานความงามในสังคมเกาหลีใต สังคมยุคโลกาภิวัตน การสรางมูลคาเพ่ิมใหตัวศิลปน และความ

คาดหวังจากแฟนคลับ ซึ่งเมื่อมีภาพศิลปนชายแตงหนาปรากฏออกสูสายตาสาธารณชนและไดรับ

ความนิยมจากคนทั่วโลก ดวยเหตุนี้แบรนดเครื่องสําอางตาง ๆ จึงพากันปรับเปลี่ยนกลยุทธทาง

การตลาดเพ่ือจุดประสงคในการเพ่ิมยอดขายและขยายฐานตลาดการสงออกไปยังตางประเทศท่ัวโลก 

โดยการหันมาผลิตเครื่องสําอางแบบ Gender-Neutral หรือเครื่องสําอางที่สามารถใชไดทั้งเพศชาย

และหญิง จนในทายที่สุดแลวก็นํามาสูปรากฏการณการนําเอาศิลปนชายที่มีชื่อเสียงมาเปนพรีเซ็น-

เตอรโฆษณาเครื่องสําอางเกิดขึ้น ทั้งนี้แตละแบรนดจะพิจารณาคัดเลือกศิลปนเปนพรีเซ็นเตอรจาก

เกณฑพื้นฐานสําคัญ 3 ประการ อันไดแก การเปนบุคคลที่เปนที่รูจักและมีชื่อเสียงเปนวงกวาง  การ

เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับผลิตภัณฑ และการเปนบุคคลท่ีไมมีประเด็นขาวแงลบ  
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5.1.2) พัฒนาการแนวคิดความเปนชายที่เปลี่ยนไปในสังคมเกาหลีใตเนื่องจากปรากฏการณการใช

ศิลปนชายเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอาง 

 พัฒนาการแนวคิดความเปนชายที่เกิดขึ้นในสังคมเกาหลีใตสามารถสรุปไดเปน 4 ชวงเวลา

ดวยกัน ดังนี้ 

 ในสมัยอดีตกาล นับตั ้งแตที ่ม ีการนําล ัทธ ิขงจ ื ๊อมาเปนแนวทางปฏิบัต ิตนในสังคม 

ปรากฏการณที่เพศชายจะหันมาดูแลตนเองดวยการใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหรือใชเครื่องสําอางประทิน

โฉมนั้น นับเปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดยาก สาเหตุสวนหนึ่งมาจากการที่เทคโนโลยีในการผลิตสิ่งตาง ๆ ไม

ทันสมัยเหมือนอยางปจจุบัน ชนิดของผลิตภัณฑบํารุงผิว รวมถึงเครื่องสําอางจึงอาจไมแพรหลายมาก

นัก และผลิตภัณฑเหลานี้ถือเปนสินคาฟุมเฟอย ดังนั้นบุคคลที่ใชก็ยังอยูในวงจํากัด เชน พวกขุน

นางในชนชั้นระดับสูง นางรํา เปนตน  สวนสาเหตุสําคัญอีกสวนหนึ่งมาจากกฎเกณฑทางสังคมที่ได

กําหนดถึงลักษณะและหนาที่ที ่ตองปฏิบัติระหวางเพศชายและหญิงไวอยางชัดเจน โดยลักษณะ

แนวคิดความเปนชายที่สังคมในสมัยนั้นสรางขึ้นมา คือ ตองมีรางกายแข็งแรง มีความเปนผูนํา และ

ตองทํางานหาเงินจุนเจือครอบครัว ดังนั้นการที่เพศชายจะใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหรือใชเครื่องสําอาง

แตงหนาจึงมักถูกมองวาเปนมนุษยผิดเพศและจะไดรับการตอตานจากคนในสังคม เนื่องจากคนใน

สังคมสมัยนั้นมองวาผลิตภัณฑเหลานี้มีไวสําหรับเพศหญิงเทานั้น และการที่เพศชายใชผลิตภัณฑท่ี

เปนของเพศหญิงเปนการลดทอนคุณคาความเปนชายลง  

ตอมาเมื่อเขาสูชวงเวลาแหงสงคราม ลักษณะความเปนชายที่สังคมคาดหวังไวในชวงเวลานี้  

คือ ตองมีรางกายแข็งแรง บึกบึน มีภาวะความเปนผูนํา และตองเขารับการเกณฑทหารเพื่อทําหนาท่ี

ในการปองกันประเทศใหรอดพนจากภัยสงคราม ซึ่งแมวาลักษณะความเปนชายในชวงเวลาแหง

สงครามจะมีลักษณะคลายคลึงกับในอดีต แตการที่ตองออกรบหรือฝกปฏิบัติการทางทหารกลางแดด

เปนเวลานาน ทําใหผูชายชาวเกาหลีใตเริ่มหันมาสนใจท่ีจะดูแลตัวเองมากข้ึน ผานการใชครีมกันแดด

ท่ีไดรับอิทธิพลมาจากทหารชาวอเมริกัน  

เมื่อกาลเวลาผานไปเขาสูปลายทศวรรษ 1990 เกาหลีใตประสบกับเหตุการณสําคัญอีก 2 

เหตุการณ นั่นคือ การเขามาของวัฒนธรรมญี่ปุนและวิกฤตการณ IMF จากสองเหตุการณนี้มีผลอยาง

ยิ่งตอพัฒนาการแนวคิดความเปนชายท่ีเปลี่ยนไปในสังคมเกาหลีใต กลาวคือ ในชวงเวลานี้ ลักษณะ

แนวคิดของความเปนชายที่สังคมเคยกําหนดไววาตองมีรางกายแข็งแรง มีภาวะความเปนผูนําทาง

สังคม ดังในอดีตท่ีผานมานั้น เริ่มไดรับการตอตานมากข้ึนโดยเฉพาะในเพศหญิง เนื่องจากความไมเทา

เทียมที่เกิดขึ้นในสังคม ขณะเดียวกันเมื่อมีการนําเขามาของวัฒนธรรมญี่ปุน โดยเฉพาะอนิเมะแนว 

“Shoujo” ที่มีตัวละครเปนผูชายนารัก จึงยิ ่งตอกยํ้าใหคนในสังคมตางหันมาใหความสนใจและ
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คาดหวังลักษณะความเปนชายรูปแบบใหม คือ ลักษณะความเปนชายท่ีมีความสุภาพออนโยน และให

เกียรติผูอ่ืน  

ชวงเวลาตอมา เมื่ออุตสาหกรรม K-Pop มีชื่อเสียงและโดงดังขึ้น จนทั่วโลกหันมาจับตามอง 

แนวคิดความเปนชายในสังคมเกาหลีใตก็เปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง เนื่องมาจากการที่ศิลปนชายใน

วงการ K-Pop หันมาใสใจดูแลเรื่องรูปรางหนาตา โดยการแตงหนาของเหลาศิลปนชายท่ีแตงเพ่ือเพ่ิม

เสนหและสรางความมั่นใจนั้น ไดกลายเปนแรงบันดาลใจสําคัญใหชาวเกาหลีใตโดยเฉพาะเพศชาย

ตระหนักไดวาการใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหรือการใชเครื่องสําอางแตงหนาไมไดเปนการลดทอนคุณคา

ความเปนชายลงแตอยางใด ในกลับกันสิ่งเหลานี้กลับเปนการสะทอนใหเห็นถึงคุณคาในการดูแล

ตนเอง และรับรูวาทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกันในการแตงหนาแตงกายตามความพึงพอใจในแตละบุคคล 

จนทายท่ีสุดแลวการแตงหนาในเพศชายก็ไดรับการยอมรับจากคนในสังคมดังท่ีเห็นในปจจุบัน  

5.2 ขอเสนอแนะของผลการวิจัย  

 งานวิจัยเรื ่อง “อิทธิพล K-Pop กับปรากฏการณการใชศิลปนชายโฆษณาเครื่องสําอาง” ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ 

 1. งานวิจัยครั้งตอไป อาจศึกษาถึงการนําดารานักแสดงชายที่มีชื่อเสียงในวงการ K-Dramas หรือใน

วงการภาพยนตรของเกาหลีใตมาเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาเครื่องสําอาง เพ่ือศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีนํามาสูการ

ใชดารานักแสดงชายเปนพรีเซ็นเตอรเครื่องสําอาง 

 2. งานวิจัยครั้งตอไป อาจศึกษาถึงเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนพรีเซ็นเตอรของ

แบรนดดังระดับโลก อยาง Chanel, Dior หรือ Tomford เพ่ือศึกษาใหเห็นถึงกลยุทธทางการตลาดท่ีสามารถ

ทําใหแบรนดประสบความสําเร็จจนกลายเปนแบรนดดังระดับโลกได  

 3. งานวิจัยครั้งตอไป อาจศึกษาถึงพัฒนาการแนวคิดความเปนชายที่เปลี่ยนไปในสังคมโลกดวย 

เนื่องจากในปจจุบัน เปนยุคที่สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว การเผยแพรวัฒนธรรมบนโลก

ออนไลนจึงเปนท่ีนาสนใจและควรคาแกการศึกษาตอ  
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