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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ไดศึกษาการสื่อสารอัตลักษณของกลุมวัฒนธรรมอินดี้ในสังคมไทย อัตลักษณของ

กลุมวัฒนธรรมอินดี้ในแตละรุน และการปะทะกันระหวางกลุมวัฒนธรรมกระแสหลักและกลุม
วัฒนธรรมอินดี้         ผลการศึกษา พบวา กลุมอินดี้ในแตละรุน คือ กลุมอินดี้รุนเกา (Gen X ,Gen 
Y) และกลุมอินดี้รุนใหม (Gen M) มีอัตลักษณรวมกัน คือ ความอิสระในการคิด การทํา มีความชอบ
สิ่งแปลกใหม มีความเปนตัวของตัวเองสูง และการใชเวลาวางท่ีเหมือนกัน สวนอัตลักษณความ
แตกตาง คือ การแตงตัว และรสนิยมการฟงเพลง นอกจากนี้ พบวา กลุมอินดี้ในแตละรุน มีการปะทะ
กันทางวัฒนธรรม และมีทัศนคติตอกันในเชิงลบ สวนการปะทะกันทางวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรม
กระแสหลักกับวัฒนธรรมอินดี้ พบวา ในยุคกอตัวของวัฒนธรรมอินดี้ จะอยูในรูปแบบของวัฒธรรม
กระแสหลักท่ีครอบงําวัฒนธรรมอินดี้ ซ่ึงเปนวัฒนธรรมกลุมยอย ทําใหกลุมอินดี้ตอตานวัฒนธรรม
กระแสหลัก ดวยการสรางพ้ืนท่ีในการแสดงออก เพ่ือทําในสิ่งท่ีตนชื่นชอบ ตอมาในยุคท่ีวัฒนธรรม
อินดี้เปนท่ีนิยม กลุมอินดี้มีการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมกระแสหลักมากข้ึน เพลงอินดี้เปนกระแส
นิยมท่ีมีคนสนใจมากข้ึน สําหรับอัตลักษณกลุมอินดี้กับคนในสังคมท่ัวไป พบวา วัยผูใหญ (Gen B) มี
ทัศนคติท้ังในเชิงบวกและเชิงลบกับกลุมอินดี้ สวนคนท่ีเปดรับสื่อเพลงไทยสมัยนิยม และสื่อเกาหลี 
มักมีทัศนคติในเชิงลบ อยางไร      ก็ตาม กลุมอินดี้ไมไดรูสึกวาตนเองเปนเด็กแนว เขาใจยาก เหมือน
ท่ีคนอ่ืนมอง  
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Abstract 
The research studied the characteristics and development of communication 

process and channels within the so-called ‘Indie’ subculture in Thai society as well 
as the process of identity transfer among generations and the identity crashes 
between mainstream culture and the Indie subcultures.  The key findings of the 
research was that the ‘Indies’ could be categorized into two groups of the Old Indie 
(population of the Generation X and Y) and the New Indie (population of the 
Generation M) with many common characters like the freedom and independency 
in their minds, lifestyles, and how they spend their time, and some differences in 
fashion and musical taste which lead to the phenomena of mostly negative cultural 
interaction between generations. For the interaction between the Indie subculture 
and the general receivers which are mostly the Generation B adults, they tend to 



have negative attitudes toward the Indie teenagers. They found the Indie group was 
rarely understandable while the Indies consider themselves as simply 
understandable teenagers with high freedom to be themselves and do what they 
like.       
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บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วัฒนธรรมอินดี้ (Indie Culture) เปนคําท่ียอมาจากคําวา “Independent” คือ ไมตอง
พ่ึงพา ไรกรอบ อิสระ คํานี้ใชกับเทรนดใน หนัง ดนตรี ธุรกิจ และใชเรียกวัฒนธรรมกลุมยอยท่ีเกิด
ข้ึนมาในปลายศตวรรษท่ี 20 มาจากแนวความคิดท่ีเรียกวา Do It Yourself Approach หรือ DIY คือ 
การสรางสรรคผลงานดวยความคิดและความพอใจของตนเองโดยไมมีใครมากําหนด ซ่ึงเริ่มเขามามี
บทบาทในประเทศอังกฤษในชวงปลายยุค 80 (ฐิติมา ธารารัตนกุล, 2548, น.36) ดวยความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีการสื่อสาร จึงทําใหวัฒนธรรมอินดี้แพรกระจายไปท่ัวโลก 

 สําหรับสังคมไทยเริ่มรูจักวัฒนธรรมอินดี้ ในฐานะเปน เทรนดท่ีมีคนรุนใหมกลุมหนึ่งรูสึกชื่น
ชอบสนใจ โดยเฉพาะสังคมไทยในชวง พ.ศ. 2545 เปนตนมา จุดเริ่มตนท่ีทําใหวัฒนธรรมอินดี้เปนท่ี
แพรกระจายในสังคมไทย กอกําเนินมาจากการกอตัวของสื่อทางเลือกท่ีผลิตข้ึนจากกลุมคนรุนใหม ดัง
จะเห็นไดจาก รายการวิทยุทางสถานี เอ็ฟ เอ็ม 104.5 เม็กกะเฮิซต หรือ Fat Radio ซ่ึงไดเริ่มนําเพลง
อินดี้มาเปดใหผูฟงไดฟงกัน แตกตางจากสถานนีวิทยุอ่ืนๆ ท่ีเปดเพลงฮิตของบริษัทเทปเพลงขนาด
ใหญ รวมท้ังสื่อกิจกรรมท่ีทาง Fat Radio จัดข้ึน คือ งาน Fat Festival ซ่ึงงานครั้งแรกจัดข้ึนเม่ือ ป 
พ.ศ. 2543 ในพ้ืนท่ีแคบๆ บริเวณโรงงานยาสูบเกา ยานถนนจันทน มีการออกรานของคายเพลงตางๆ 
และเปดโอกาสใหศิลปนอินดี้แสดงคอนเสิรต สวนวัยรุนท่ัวไปอนุญาตใหขายสินคา เชน งานเพลง 
หนังสือทํามือ และหนังสั้น นอกจากนี้ การกอตั้งนิตยสาร a day ซ่ึงเปนนิตยสารทีสรางแรงบัลดาลใจ
ใหคนหนุมสาวจํานวนมาก ดวยเนื้อหามีสาระท่ีมาพรอมรูปลักษณเทๆ กับภาพพจนเด็กดื้อ แหกคอก 
และมีพลังครีเอทีฟมากมาย นิตยสาร a day จึงกลายเปนพ้ืนท่ีท่ีใหโอกาสกับความคิดใหมๆ ของ คน
รุนใหม โดยเก่ียวพันไปถึงวงการเพลง หนังสั้น การตูน กราฟฟกดีไซนเนอร ฯลฯ เชนกัน (วิภว บูรพา
เดชะ และ ชนพัฒน เศษฐโสรัถ, นิตยสาร happening Vol. 26, APR 2009)  

ดวยความชื่นชอบและหลงใหลวัฒนธรรมอินดี้เหลานี้  ผูบริโภคกลุมหนึ่งในสังคมไทย 
แสดงออกดวย การแตงตัว การใชภาษา การฟงเพลงแนวอินดี้ อานนิตยสารทางเลือก ดูหนังสั้น  การ
ใชสินคา Hand made หรือการรวมกลุมเขารวมกิจกรรม เชน งาน Fat Festival กอใหเกิด       
“อัตลักษณ” (Identity) ของกลุมวัฒนธรรมยอยหนึ่ง ท่ีพยายามตอสู และตอตานกับวัฒนธรรม
กระแสหลัก (Mainstream) เพ่ือจะมีแนวทางในชีวิตของตัวเอง และมีพ้ืนท่ีในการแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรคผาน เพลง ภาพยนตร นิตยสาร และสื่อกิจกรรมตางๆ ไดอยางอิสระเสรี   อยางไร
ก็ตามเปนท่ีสังเกตวา รสนิยมการบริโภคสื่อทางเลือกในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมอินดี้เปน
อีกทางเลือกหนึ่งท่ีหลายคนใหความสนใจ ดังจะเห็นไดจาก การผลิตเพลงอินดี้ ขยายตัวมายังบริษัทท่ี



มีทุนมากอยางแกรมม่ีและอารเอส ซ่ึงเปนคายเพลงใหญ หันมาใหความสนใจในตลาดเพลงอินดี้ 
เกิดปรากฎการณเพลงอินดี้เขาไปติดชารทในสถานนีวิทยุหลายคลื่น สิ่งตางๆ เหลานี้ สะทอนให
เห็นอัตลักษณท่ีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปของกลุมวัฒนธรรมอินดี้ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเปนกระแส
หลัก (Mainstream) มากข้ึน อาจกลาวไดวา เปนวัฒนธรรมอินดี้รุนใหม ท่ีแพรหลายสูกลุมวัยรุนใน
สังคมไทย ซ่ึงมีความแตกตางจากวัฒนธรรมอินดี้รุนเกาในชวงแรก  

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาประเด็นการสื่อสารอัตลักษณของกลุมวัฒนธรรมอินดี้ใน
สังคมไทย และสนใจศึกษาการปะทะกันในระหวางวัฒนธรรมยอยดวยกันเองวาแตละรุน 
(Generation) มีอัตลักษณรวมกันและอัตลักษณแตกตางกันอยางไร รวมท้ังสนใจศึกษาการปะทะ
ระหวางวัฒนธรรมกระแสหลักและวัฒนธรรมอินดี้ เพ่ือหาคําตอบในการอธิบายปรากฎการณ
วัฒนธรรมอินดี้ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการสื่อสารอัตลักษณของกลุมวัฒนธรรมอินดี้ในสังคมไทย 
2. เพ่ือศึกษาอัตลักษณของวัฒนธรรมอินดี้ในแตละรุน และการปะทะระหวางวัฒนธรรม

กระแสหลักกับวัฒนธรรมอินดี้  
 

วิธีการวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดนํา

แบบจําลองการสื่อสารของเบอรโล (The Berlo Model หรือ SMCR Model) แนวคิดเก่ียวกับ
วัฒนธรรมยอย (Subculture) และแนวคิดเรื่องอัตลักษณ (Identity) มาใชในการวิเคราะห 
นอกจากนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In-dept interview) การสังเกต (Observation) จาก
การเขารวมกิจกรรมของกลุมผูฟงเพลงอินดี้ ตลอดจนศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Data)  
รวมดวย  

สําหรับกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย กลุมศิลปนอินดี้ จํานวน 10 คน      กลุม
อินดี้ จํานวน 6 คน โดยแบงออกไดเปน 2 รุน กลุมละ 3 คน ไดแก กลุมอินดี้รุนเกา (Generation X 
และ Generation Y) ท่ีมีอายุระหวาง 25-43 ป และกลุมอินดี้รุนใหม (Generation M) ท่ีมีอายุ
ระหวาง 14-24 ป สวนกลุมคนท่ัวไปในสังคม จํานวน 4 คน ไดแก วัยผูใหญ (Generation B) ท่ีมีอายุ
ระหวาง 43 ปข้ึนไป คนท่ีชื่นชอบสื่อเกาหลี และคนท่ีชื่นชอบเพลงไทยสมัยนิยม  

 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

1. กระบวนการส่ือสารของกลุมวัฒนธรรมอินดี้ในสังคมไทย  

การศึกษาการสื่อสารอัตลักษณของกลุมวัฒนธรรมอินดี้ ดวยการวิเคราะหองคประกอบ
ทางการสื่อสาร S-M-C-R สรุปไดวา การสื่อสารของกลุมวัฒนธรรมอินดี้ ประกอบดวย  

1.1 ผูสงสาร (S = Source) คือ ศิลปนอินดี้  



1.1.1  ทักษะในการสื่อสาร กลาวคือ ศิลปนอินดี้จะมีความสามารถในการสรางสรรค และ
การใชถอยคํา รวมท้ังทวงทํานองดนตรีท่ีเปนแนวใหม ไมเนนความหนาตาดีของศิลปน แตจะให
ความสําคัญกับแนวเพลง เนื้อหาเพลง และความสามารถของศิลปนมากกวา  

1.1.2 ความรู ศิลปนอินดี้มีการแสวงหาความรูใหมๆ และคนหาในสิ่งท่ีตนถนัดท่ีเหมาะสม
กับตัวเอง ในดานการสรางสรรคผลงานดานดนตรี จากการฟงเพลงอินดี้ตางประเทศท่ีเปนตนแบบ 
การคนหาเทคนิคการเลนดนตรี โดยใชวิธีการเรียนรู  ลองฝกฝน ดวยตนเอง และการเห็น
ความสามารถของศิลปนรุนพ่ีท่ีประสพความสําเร็จ จึงทําใหนําความรูและประสบการณท่ีไดพบเห็นมา
ประยุกตสรางเปนผลงานท่ีเปนสไตลของตนเอง  

1.1.3 ทัศนคติ ศิลปนอินดี้มีทัศนคติเชิงบวกตอตนเอง คือ การแสดงความเปนอิสระ   ทํา

ในสิ่งท่ีชอบ ทัศนคติตอเนื้อหา ศิลปนอินดี้จะนําเสนอเนื้อหาท่ีกระทบใจ มีปรัชญา และใหประโยชน

ตอความคิดในสังคม สําหรับทัศนคติตอผูรับสาร ศิลปนอินดี้จะมีความรูสึกวาเปนพวกพองเดียวกันกับ

ผูรับสาร มีรสนิยม และรักในเสียงเพลงเหมือนกัน 

1.1.4  ระบบสังคมและวัฒนธรรม ศิลปนอินดี้จะมีคานิยม ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรม
ตางๆ กลาวคือ การนําเสนออัตลักษณออกมาในรูปแบบของคานิยมรักอิสระ มีความเปนตัวของตัวเอง 
มีความเชื่อเรื่องทําในสิ่งท่ีแตกตาง มีความตองการพ่ึงพาตัวเอง และชอบอะไรงายๆ สบายๆ ชอบคิด
นอกกรอบ และไมชอบทําตามกฎเกณฑ  

1.2 สาร (Message) คือ เนื้อหาสาร  
การสื่อสารเชิงวัจนะภาษา 
1.2.1 เพลงอินดี้ เปนเนื้อหาสารท่ีผูสงสาร ซ่ึงเปนศิลปนอินดี้ถายทอดความรูสึกนึกคิด 

อารมณความรูสึก ในรูปแบบของบทเพลง และทวงทํานองของดนตรี โดยเนื้อหาของเพลงอินดี้จะ
กลาวถึงการเสียดสีสังคม เนื้อหาแฝงปรัชญาชีวิต เนื้อหากลาวถึงวิถีชีวิตของคนเมืองในสังคม เนื้อหา
กลาวถึงความรักในแงมุมตางๆ เนื้อหาเชิงตลกขบขันและสนุกสนาน  

 
1.2.2 ปกซีดี  “ปกอัลบั้มเพลงอินดี้มีลักษณะเดน 3 ประการ คือ 1) รูปแบบหีบหอไมมี

มาตรฐานตายตัว 2) ภาพปกมักมีความแปลกใหม เปนภาพศิลปะมากกวาการเสนอภาพของศิลปน 3) 
เรื่องราวในภาพปกสะทอนอัตลักษณของศิลปนและแนวเพลงเปนหลัก (ปยะรัตน เนตรไสว, 2549, น. 
ง)  

1.2.3 การตั้งชื่อศิลปนและชื่อวง เปนการสื่อสารดวยภาษาเขียนท่ีเกิดจากการจินตนาการ
บวกกับความคิดสรางสรรคของผูสงสาร ซ่ึงเปนศิลปนอินดี้ ท่ีตองการใชชื่อในการสื่อความหมายกับ
กลุมผูฟง ซ่ึงเปนผูรับสาร ซ่ึงจากการศึกษาขอมูลเอกสารและการสังเกตของผูวิจัย พบวา การตั้งชื่อวง
ของศิลปนอินดี้แบงไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้  
                      - การตั้งชื่อสัมพันธกับวงและแสดงตัวตนของศิลปน อาจบงบอกถึงบุคลิกลักษณะ
นิสัยของสมาชิกในวงหรือสถานท่ีท่ีสมาชิกในวงไปรวมตัวกัน ซ่ึงมักเปนถอยคําท่ีมีความหมายดานบวก 
สะทอนความเปนตัวตนของศิลปนหรือแนวเพลงของศิลปน มีความแปลกและเปนการงายตอการ
จดจํา  



- การตั้งชื่อวงไมไดสัมพันธกับตัวตนของศิลปน อาจเปนการนําประสบการณหรือความ
ประทับใจในสิ่งรอบตัว ซ่ึงไมไดเก่ียวกับตัวศิลปนหรือสมาชิกในวง ดวยเหตุผลท่ีสมาชิกในวงชื่นชอบ
ในความแปลก และเห็นวาชวนใหคนจดจําได โดยจะมีลักษณะเปนถอยคํางายๆ ท่ีมีความหมาย  

การสื่อสารเชิงอวัจนภาษา  
การสื่อสารเชิงอวัจนภาษา คือ การสื่อสารท่ีผูสงสารและผูรับสารสื่อสารกัน โดยไมไดใชภาษา

พูดหรือภาษาเขียน จากการสังเกตและสัมภาษณ ผูวิจัยพบวา ศิลปนอินดี้จะใชการแตงตัว ทาทางการ
แสดงออก ตลอดจนฉากและเวทีการแสดงก็ลวนแลวแตเปนสิ่งท่ีศิลปนอินดี้ใชในการสื่อความหมาย
กับกลุมผูรับสารท้ังสิ้น  

1.2.4 การแตงตัว การแตงตัวของศิลปนอินดี้ เปนการนําเสนอความเปนตัวตนของศิลปน
อินดี้ จะเห็นไดวา การแตงตัวของพวกเขาจะมีลักษณะเฉพาะตัว เปนสไตลของตัวเอง ซ่ึงการแตงตัว
ของศิลปนอินดี้สามารถแบงออกได 2 รูปแบบ ดังนี้  

- การแตงตัวของศิลปนอินดี้แนวเรียบงาย  
 การแตงตัวของศิลปนอินดี้แนวเรียบงาย จะมีความเปนตัวของตัวเอง เรียบงาย เชน เสื้อ
ยืด มีลวดลายแปลกๆ หรือตัวอักษรกราฟฟก กางเกงยีนส และรองเทาผาใบ converse หรือ adidas    
ทรงผมเปนแบบเรียบงาย ตามสไตลของศิลปนแตละคน  

 
 

- การแตงตัวของศิลปนอินดี้แนวแฟชั่น  
การแตงตัวของศิลปนอินดี้แนวแฟชั่น จะเนนการแตงตัวท่ีเปนแฟชั่น สีสันสะดุดตา เปน

สากล ใสเครื่องประดับ เชน แวนตาใหญๆ สรอยคอ แตยังคงแตงตัวตามสไตลแนวทางของตัวเอง  
1.2.5 ทาทางการแสดงออก มีลักษณะใกลชิดและเปนกันเองกับแฟนเพลง มีการเตน การ

รอง ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวของแตละคน  
1.2.6 ฉากและเวทีการแสดง มักจัดข้ึนในสถานท่ีแปลกๆ หรืออาจเปนเวทีกลางแจง และ

มักจะใชอุปกรณการตกแตงเวทีการแสดงท่ีใชวัสดุคอนขางเรียบงาย แตเนนแปลกแหวกแนว มีความ
เปนจุดเดน และเปนเอกลักษณท่ีไมเหมือนใคร  

1.3 ชองทางการส่ือสาร (Channel) คือ ส่ือท่ีใชในการสงสาร  
ศิลปนอินดี้จะใชชองทางการสื่อสารตางๆ ไดแก สื่อมวลชน ประกอบดวย สื่อวิทยุ สื่อ

โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ สื่อใหม และสื่อกิจกรรม โดยชองทางการสื่อสารท่ีทําใหคนในสังคมไทยรูจัก
ผลงานของศิลปนอินดี้อินดี้ ก็คือ การเกิดข้ึนของสื่อมวลชน ไดแก รายการวิทยุ “Fat Radio” (104.5 
MHz) และ งาน Fat Festival รวมท้ังนิตยสารทางเลือก “a day” ท่ีนําเสนอและสนับสนุน พรอมท้ัง
เปดโอกาสใหแนวการทํางานในลักษณะนี้เผยแพรเปนท่ีรูจักในสังคมไทย เปนผลทําใหผูบริโภคสื่อและ
ศิลปนอินดี้ ท่ีสนใจวัฒนธรรมอินดี้ มีพ้ืนท่ีในการแสดงออกใหเห็นถึงสิ่งท่ีพวกเขาชื่นชอบ  

1.4 ผูรับสาร (Receiver) = กลุมอินดี้ 
ผูวิจัยไดแบงกลุมวัฒนธรรมอินดี้ในแตละรุน ออกเปน 2 กลุม ไดแก อินดี้รุนเกา      

(Gen X และ Gen Y) และอินดี้รุนใหม (Gen M) ท้ัง 2 กลุม มีอัตลักษณรวมกัน คือ ความอิสระ     
ในการคิด และการทํา มีความชอบสิ่งแปลกใหม มีความเปนตัวของตัวเองสูง การใชเวลาวาง สวนอัต



ลักษณความแตกตาง กลุมอินดี้รุนเกา จะแตงตัวงายๆ สบายๆ กลุมอินดี้รุนใหม จะแตงตัวตามแฟชั่น
มากข้ึน ในเรื่องรสนิยมการฟงเพลง กลุมอินดี้รุนเกาจะมีความรูสึกวาฟงเพลงจากความชอบในเนื้อหา 
และแนวดนตรี ท่ีแปลกใหมแตกตางจากสังคมในขณะนั้นมีอยู กลุมอินดี้รุนใหมท่ีมีความชื่นชอบในตัว
ศิลปนอินดี้ เพลงอินดี้เปนกระแสนิยมมากข้ึน “อินดี้ปอบ” ซ่ึงทามกลางอัตลักษณท่ีแตกตางกันนี้เอง 
ทําใหกลุมอินดี้รุนเกาและรุนใหม มีการปะทะกันทางวัฒนธรรม (Interaction) และมีทัศนคติตอกันใน
เชิงลบ กลาวคือ อินดี้รุนเกาจะมีความรูสึกวาตนเองชอบเพลงอินดี้จากตัวแนวเพลง เนื้อหาเพลง ท่ี
ลึกซ้ึงกวา อินดี้รุนใหม ท่ีชอบเพลงอินดี้เปนแฟชั่น คือ ชอบตามๆ กัน สวนอินดี้รุนใหมจะมีความรูสึก
วา ศิลปนอินดี้รุนเกานั้นหมดยุคไปแลว  

สําหรับการศึกษาการปะทะกันทางวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมกระแสหลักกับวัฒนธรรม
อินดี้ พบวา ในยุคกอตัวของวัฒนธรรมอินดี้ การปะทะกันทางวัฒนธรรมจะอยูในรูปแบบของวัฒธรรม
กระแสหลักท่ีครอบงําวัฒนธรรมอินดี้ ซ่ึงเปนวัฒนธรรมกลุมยอย ท่ีมีความคิดและพฤติกรรมการ
แสดงออกตอตานวัฒนธรรมกระแสหลักท่ีมีอยูในสังคม ดังจะเห็นไดจาก การเกิดข้ึนของ Fat Radio 
และ a day ท่ีนําเสนอ สิ่งแปลกใหมใหเกิดข้ึนในสังคม ตอมายุคท่ีวัฒนธรรมอินดี้เปนท่ีนิยมมากข้ึน 
กลุมอินดี้รุนใหมมีการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมกระแสหลัก ดังจะเห็นไดจาก รสนิยมในการฟงเพลง
เปลี่ยนแปลงไปเปนการฟงเพลงเพลงอินดี้ ท่ีเปนท่ีนิยมหรือเรียกวา “อินดี้ปอบ” ปจจัยท่ีทําให
วัฒนธรรมอินดี้เปลี่ยนแปลงไป คือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสาร คือ การท่ี  2 บริษัท
ใหญ คือ แกรมม่ีและอารเอส หันมาสนใจลงทุนในตลาดเพลงอินดี้ และสื่อออนไลน สังคมออนไลน 
นําเสนอเนื้อหาขาวสารเก่ียวกับวัฒนธรรมอินดี้มากข้ึน สะทอนใหเห็นวา วัฒนธรรมมีการลื่นไหล
ถายเท แลกเปลี่ยน พ่ึงพาซ่ึงกันและกัน กลาวคือ วัฒนธรรมกระแสหลัก ก็อาศัยเพลงอินดี้ในการ
พัฒนาธุรกิจ สวนวัฒนธรรมอินดี้ ศิลปนอินดี้ก็ใชชองทางนี้ในการนําเสนอผลงานออกสูสาธารณชน 
ทําใหศิลปนอินดี้มีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจักในสังคมไทยมากข้ึน  

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา คนในสังคมท่ัวไป ไดแก วัยผูใหญ (Gen B) มีทัศนคติท้ัง
ในเชิงบวกและเชิงลบกับกลุมอินดี้ กลาวคือ มองกลุมอินดี้ในฐานะลูกหลาน แตจะไมเขาใจตัวตนท่ี
แทจริงวากลุมอินดี้ชอบอะไร คนท่ัวไปในสังคมท่ีอยูเปดรับสื่อกระแสหลัก เชน สื่อเกาหลี และเพลง
ไทยสมัยนิยม มีทัศนคติในแงลบ กลาวคือ มองวากลุมอินดี้เขาใจยาก สวนกลุมอินดี้ ไมไดรูสึกวา
ตนเองเปนเด็กแนว เขาใจยาก เหมือนท่ีคนอ่ืนมอง แสดงใหเห็นวา กลุมอินดี้มีความเปนตัวของตัวเอง
สูง มีอิสระท่ีจะคิดจะทําในสิ่งท่ีชอบ  
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารและการสรางวัฒนธรรมอินดี้ในสังคมไทย ทําใหผูวิจัย
มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเปนประโยชนสําหรับผูท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมอินดี้ตอไปใน
ประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. ประเด็นท่ีนาศึกษาอยางเจาะลึก คือ ชองทางการสื่อสารแตละประเภท โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การศึกษาการใชสื่อใหมของกลุมวัฒนธรรมอินดี้ ซ่ึงในปจจุบันนี้ สื่อออนไลน (Social 
Media) และสังคมออนไลน (Social Network) ไดเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของกลุมคนวัย
ทํางานและวัยรุนเปนอยางมาก  



2. ประเด็นท่ีนาสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การศึกษาการสื่อสารของกลุมแฟนคลับศิลปน
อินดี้ เชน แฟนคลับศิลปนอินดี้มีอัตลักษณอยางไร  หรือ มีอัตลักษณท่ีแตกตางจากแฟนคลับกลุม
วัฒนธรรมอ่ืนอยางไร 
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