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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารความเป็นฮิพสเตอร์ ผ่านเฟซบุ๊ก” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ

คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมฮิพสเตอร์ รูปแบบการสื่อสารของฮิพสเตอร์ผ่านเฟซบุ๊ก ตลอดจนคุณลักษณะ

เนื้อหาในการสื่อสารความเป็นฮิพสเตอร์ ผ่านเฟซบุ๊ก  

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธี
การศึกษา 2 วิธี คือ 1.) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการค้นหาแบบก้อนหิมะ (Snowball Sampling) จ านวน
ทั้งหมด 9 คน โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะดังนี้ คือ เป็นผู้ที่กดไลค์หน้าแฟนเพจ 
“ฮิปสเตอร์ไปฆ่าพ่อมึงเหรอ” (https://www.facebook.com/DoesHipsterKillYourFather) ซึ่งเป็น
เพจส าหรับแชร์ข้อมูล ข่าวสาร รูปภาพ วิดีโอ และอ่ืนๆ ของบรรดาฮิพสเตอร์ และเป็นผู้ที่มีลักษณะการ
สื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก บุคลิกลักษณะ ตลอดจนการแสดงออกสอดคล้องกับฮิพสเตอร์ตามนิยามศัพท์ และ 
2.) การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) ได้แก่ รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ และอ่ืนๆ ที่ผู้ให้ข้อมูลโพสต์
และแชร์ผ่านบัญชีเฟซบุ๊กของตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558 

  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เข้าใจความหมายของค าว่า ฮิพสเตอร์ใน

ลักษณะคล้ายคลึงกัน นั่นคือ เป็นค าท่ีใช้เรียกบุคคลที่มีการใช้ชีวิตที่แตกต่าง ไม่เหมือนใคร หรือ

แปลกไปจากคนส่วนใหญ่ในสังคม เป็นตัวของตัวเอง โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มักใช้รูปภาพใน

การสื่อสารตัวตนความเป็นฮิพสเตอร์ผ่านเฟซบุ๊กมากท่ีสุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ

ตนเอง โดยพิจารณาจากความชอบ และความสนใจของตนเองเป็นหลักในการจะโพสต์หรือแชร์

ผ่านเฟซบุ๊กในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์แสดงตัวตนความเป็นฮิพสเตอร์ออกมาให้
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เห็นผ่านการแต่งกายมากท่ีสุด ในขณะที่ประเด็นเรื่องอาหาร การกิน ยานพาหนะ สถานที่

ท่องเที่ยว ภาพยนตร์ ละครหรือเพลง และงานอดิเรกนั้น พบว่า ลักษณะของเนื้อหาที่ผู้ให้

สัมภาษณ์โพสต์หรือแชร์ผ่านเฟซบุ๊กนั้น มีทั้งที่สอดคล้อง และไม่สอดคล้องกับลักษณะของฮิพส

เตอร์ กล่าวคือ การสื่อสารตัวตนของฮิพสเตอร์ผ่านเฟซบุ๊กมีลักษณะขัดแย้งกันภายในตัวเอง 

(Contradictory self)  นั่นคือ ด้านหนึ่งต้องการสื่อสารตัวตนความเป็นฮิพสเตอร์ ผ่านการเป็น

ตัวของตัวเอง ไม่ตามกระแสหลัก ในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ต้องการสื่อสารความเป็นคนทันสมัย

ด้วยการตามกระแสนิยมไปพร้อมๆ กัน แต่ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ปฏิเสธว่าตนเองไม่ใช่

ฮิพสเตอร์ แม้ว่าพวกเขาจะมีวิถีชีวิต ตลอดจนความชอบ และความสนใจที่สอดคล้องกับลักษณะ

ของฮิพสเตอร์ก็ตาม 

ค ำส ำคัญ: ฮิพสเตอร์, วัฒนธรรมย่อย, การสื่อสาร, ตัวตน, เฟซบุ๊ก  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วัฒนธรรมฮิพสเตอร์ 

ฮิพสเตอร์ เป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยของวัยรุ่นในอเมริกา ซึ่งปรากฏขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ยุค 1940 

จากไลฟ์สไตล์ของกลุ่มนักดนตรีแจ๊ส (Jazz) และบีบ๊อป (Bebop) ที่มีลักษณะเฉพาะทางการแต่งกาย มี

การใช้ค าศัพท์แสลง มีอารมณ์ขันแบบประชดประชันและเสพยา ค าว่า ฮิพสเตอร์จึงใช้เป็นชื่อเรียกแทน

กลุ่มคนที่มีลักษณะของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทีแ่ตกต่างไปจากวัฒนธรรมกระแสหลักในแต่ละยุคสมัย

มาจนถึงปัจจุบันที่ยังคงอยู่เป็นหนึ่งในกลุ่มวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัย (Contemporary Subculture) ซ่ึง

ภาพลักษณ์และค่านิยมของวัฒนธรรมย่อยฮิพสเตอร์มีลักษณะต่อต้านวัฒนธรรมกระแสหลัก 

(Mainstream Culture) หรือวัฒนธรรมป๊อป (Pop Culture) (ปวรงค์ บุญช่วย, 2557, น.15) กลุ่มคน

เหล่านี้พอใจกับการท าอะไรที่ดูแตกต่าง เช่น การนิยมชมชอบอะไรที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไม่รู้จัก หรือ

ไม่ได้นิยมชมชอบด้วย เนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการที่จะเหมือนกับคนส่วนใหญ่ในสังคม มีความเชื่อม่ัน

ในตนเองสูง มีรสนิยมของตัวเอง มีเสรีภาพทางการแสดงออก มีบุคลิก ลักษณะเฉพาะตนที่ชัดเจน ไม่

จ าเป็นต้องท าตามกระแสหลัก  
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แม้ว่าประเทศในตะวันตก ฮิพสเตอร์ จะเป็นกระแสที่มีมานานแล้ว แต่ส าหรับสังคมไทย 

วัฒนธรรมฮิพสเตอร์เพ่ิงเป็นกระแสเมื่อไม่นานมานี้ เนื่องจากเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่เพ่ิงจะอยู่ในกระแสได้

ไม่นาน จึงยังไม่มีผู้ใดให้ค าจ ากัดความหรือระบุลักษณะของฮิพสเตอร์ออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่าง

ตายตัว โดยฮิพสเตอร์แต่ละคนอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แต่มักจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันใน

ประเด็นดังต่อไปนี้ เช่น การแต่งกาย อาหาร การกิน ยานพาหนะที่ใช้ สถานที่ท่องเที่ยว ภาพยนตร์ 

ละครหรือเพลงที่นิยมบริโภค ตลอดจนงานอดิเรกของพวกเขา  

เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการสื่อสารความเป็นฮิพสเตอร์ 

ในปัจจุบัน ผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่มากขึ้น ท าให้มนุษย์สามารถ

ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกสบาย จากเดิมที่การติดต่อสื่อสารมีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา (Time) 

และระยะทาง (Space) แต่ในปัจจุบันข้อจ ากัดดังกล่าวได้ถูกท าลายลงด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้

โลกทัง้ใบถูกเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกัน ในปัจจุบันได้มีเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ซ่ึง

เป็นแหล่งที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างคนรู้จัก และไม่รู้จัก โดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศ

ไทย) Digital Advertising Association (Thailand) หรือ DAAT ร่วมกับเว็บไซต์ 

MarketingOops.com ได้จัดท า Infographic แสดงตัวเลขยอดผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียในประเทศไทย

โดยท าการรวบรวมสถิติต่างๆของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 5 อันดับแรกที่มียอดผู้ใช้งานสูงสุดในไตรมาส

ที่ 2 ของปี 2557 มาแสดง โดยพบว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานในประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่ 

เฟซบุ๊ก (Facebook), ยูทูป (YouTube), ทวิตเตอร์ (Twitter) และ อินสตาแกรม (Instagram) 

ตามล าดับ  

ความนิยมในเฟซบุ๊กท่ีมากกว่าสื่อสังคมออนไลน์ประเภทอ่ืนๆ ท าให้เฟซบุ๊กมีอิทธิพลต่อผู้ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้มีงานวิจัยที่พบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจ าทุกวัน 

และวันละมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน (ภาสกร จิตใคร่ครวญ, 2553, น.4) นอกจากนี้ยังใช้เฟซบุ๊กเพ่ือ

ติดต่อกับบุคคลที่รู้จักเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ เช่น ความบันเทิง ความสนุกสนาน ใช้

หาข้อมูลในเรื่องที่ตนสนใจ หรือเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ การสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนและสังคมใหม่ 

เพ่ือแก้เหงา การเขียนข้อความลงบนหน้ากระดานข่าวสาร (wall) การน าข้อมูลไปใช้ในด้านการ

ตัดสินใจ รวมถึงการโพสต์รูปภาพและเรื่องราวของตน (วิมลพรรณ อาภาเวท, สาวิตรี ชีวะสาธน์ และ 

ชาญเดชอัศวนง, 2554, น.59-60) จึงกล่าวได้ว่าเฟซบุ๊กได้กลายเป็นช่องทางในการแสดงตัวตนของคน

ในยุคปัจจุบัน รวมถึงฮิพสเตอร์ด้วย กิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน รวมถึงมุมมองในเรื่องของการใช้ชีวิต
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ของพวกเขาถูกน าเสนอผ่านรูปภาพ วิดีโอ ตลอดจนข้อความต่างๆ ที่พวกเขาโพสต์และแชร์ผ่านบัญชี

ส่วนตัวของตนเอง  

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหัวข้อ “การสื่อสารความเป็นฮิพสเตอร์ ผ่านเฟซบุ๊ก” เพ่ือ

ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมฮิพสเตอร์ รูปแบบการสื่อสารของฮิพสเตอร์ผ่านเฟซบุ๊ก 

ตลอดจนคุณลักษณะของเนื้อหาที่โพสต์และแชร์ผ่านเฟซบุ๊กนั้นบ่งบอกความเป็นฮิพสเตอร์อย่างไร  

โดยเหตุที่เลือกศึกษาเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภท เฟซบุ๊ก เนื่องจากเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่

มีผู้ใช้งานมากที่สุดตามสถิติที่ยกมาข้างต้น โดยผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษาจะช่วยขยายมุมมองของ

วัฒนธรรมย่อยฮิพสเตอร์ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยให้มองเห็นว่าตัวตนที่ถูกน าเสนอผ่าน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภท เฟซบุ๊กของฮิพสเตอร์นั้นเป็นอย่างไร และอาจจะช่วยให้เข้าใจกับ

ปรากฏการณ์การสื่อสารเพ่ือแสดงออกถึงตัวตนของคนในยุคปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักการ

ตลาด นักประชาสัมพันธ์ นักการสื่อสาร นักโฆษณา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอาจน าผลการศึกษาที่ได้ไปปรับ

ใช้กับการวางแผนการตลาด หรือกลยุทธ์ของสินค้าหรือบริการของตนเอง เพ่ือให้สอดคล้องไปกับ

ลักษณะการด าเนินชีวิตของฮิพสเตอร์ได้อย่างเหมาะสม  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมฮิพสเตอร์ 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารของฮิพสเตอร์ผ่านเฟซบุ๊ก 

3. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของเนื้อหาในการสื่อสารความเป็นฮิพสเตอร์ผ่านเฟซบุ๊ก  

 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารความเป็นฮิพสเตอร์ ผ่านเฟซบุ๊ก” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ซ่ึงผู้วิจัยต้องการท าความเข้าใจเรื่องของความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมฮิพส

เตอร์ รูปแบบการสื่อสาร และคุณลักษณะเนื้อหาที่ฮิพสเตอร์ได้สื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก โดยใช้วิธีการศึกษา 

2 วิธี คือ 1.) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) และการค้นหาแบบก้อนหิมะ (Snowball Sampling) จ านวนทั้งหมด 9 คน 

โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้ที่มคีุณลักษณะดังนี้ คือ เป็นผู้ที่กดไลค์หน้าแฟนเพจ “ฮิปสเตอร์ไปฆ่า
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พ่อมึงเหรอ” ทางเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นเพจส าหรับแชร์ข้อมูล ข่าวสาร รูปภาพ วิดีโอ และอ่ืนๆ ของบรรดา

ฮิพสเตอร์ และเป็นผู้ที่มีลักษณะการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก บุคลิกลักษณะ ตลอดจนการแสดงออก

สอดคล้องกับฮิพสเตอร์ตามนิยามศัพท์ และ 2.) การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) ได้แก่ 

รูปภาพ ข้อความ และอ่ืนๆ ที่ผู้ให้ข้อมูลโพสต์หรือแชร์ผ่านบัญชี เฟซบุ๊กของตนเอง ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับ การแต่งกาย อาหาร การกิน ยานพาหนะ สถานที่ท่องเที่ยว ภาพยนตร์ ละครหรือเพลง 

และงานอดิเรก  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558 จากนั้นน าจึงน าเสนอผลการศึกษาด้วย

วิธีการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมฮิพสเตอร์ 

 จากการศึกษาผู้ให้สัมภาษณ์ ที่มีลักษณะของฮิพสเตอร์จ านวน 9 คน พบว่า เป็นเพศหญิง

จ านวน 5 คน และเพศชายจ านวน 4 คน ผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 8 คน มีอายุระหว่าง 25-27 ปี มี 1 คน 

อายุ 36 ปี โดยผู้ให้สัมภาษณ์อยู่ในช่วงวัยท างาน มีสถานภาพโสด ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดส าเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ า แต่ละคนมีอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ ครูสอนดนตรี พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พนักงานฝ่ายขาย เภสัชกร นักวาดภาพอิสระ กราฟิก ดีไซเนอร์ ครีเอทีฟ และอีกคนหนึ่งมี

อาชีพหลายอย่างในเวลาเดียวกันทั้งช่างตัดผม เจ้าของผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม และเจ้าของร้านเสื้อที่

ตลาดนัดสวนจตุจักร ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ใช้เวลาว่างเพ่ือท ากิจกรรมความชอบและความสนใจส่วนตัว 

แตกิ่จกรรมทีผู่้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มักท าเป็นงานอดิเรกเหมือนกัน คือ การถ่ายภาพ  

 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความหมายของค าว่า “ฮิพสเตอร์” ไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือ เป็น

บุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีการใช้ชีวิตที่แตกต่าง หรือไม่เหมือนใคร หรือแปลกไปจากคนส่วนใหญ่ในสังคม เป็น

ตัวของตัวเอง นอกจากนี้ เมื่อผู้วิจัยลองให้ผู้ให้สัมภาษณ์ ยกตัวอย่างบุคคลที่คิดว่าเป็นฮิพสเตอร์มาคน

ละ 1 ตัวอย่าง พร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบว่าท าไมจึงคิดเช่นนั้น พบว่า แม้ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนจะ

ยกตัวอย่างของฮิพสเตอร์ที่แตกต่างกันออกไป แต่เหตุผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือ เพราะว่าคน

เหล่านั้นมีความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมย่อย (Sub-culture) ดังที่ 

Stuart Hall และ Tony Jefferson (1976) (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2549) ได้ให้ค านิยามต่อ

วัฒนธรรมย่อย หรือวัฒนธรรมรอง หรืออนุวัฒนธรรมว่าเป็นวิธีการที่กลุ่มย่อยใช้จัดการกับชีวิตด้าน
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ต่างๆ ที่แตกต่างไปจากกลุ่มอ่ืนๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ วิธีการนี้เป็นปฏิบัติการที่กลุ่ม

ด าเนินไปอย่างมีความหมายและมีส านึก ไม่ว่าจะเป็น วัตถุความสัมพันธ์ ระบบค่านิยม ระบบความเชื่อ

ทีผ่ลิตออกมา และวิธีการผลิตล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ดังนั้น ฮิพสเตอร์จึงเป็นวัฒนธรรมย่อย

รูปแบบหนึ่งซึ่งมีวิธีการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ เช่น การแต่งกาย การกินอยู่ งานอดิเรก ตลอดจน

ความชอบ และความสนใจที่แตกต่างไปจากคนกลุ่มใหญ่ในสังคม 

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ปฏิเสธว่าตนเองไม่ใช่ฮิพสเตอร์ โดยมีเหตุผลที่แตกต่าง

กันออกไป ได้แก่ ผู้ให้สัมภาษณ์คิดว่าเขามีวิถีชีวิต ตลอดจนความชอบและความสนใจแบบนี้มานาน

แล้ว เลยไม่คิดว่าตนเองเป็นฮิพสเตอร์และไม่ต้องการกรอบนิยามมาจ ากัดความเป็นตัวตนของเขา 

นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนให้ความเห็นว่า ชีวิตของตนเองนั้นต้องเร่งรีบ และวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา 

ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไป (Slow Life) แบบที่ฮิพสเตอร์นิยมท าได้ และผู้ให้สัมภาษณ์บาง

คนกล่าวว่า เกณฑ์การวัดความฮิพสเตอร์นั้นท าได้ยาก จึงไม่ขอเรียกตนเองว่าเป็นฮิพสเตอร์ ซ่ึง

ความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่สอดคล้องกับแนวคิดฮิพสเตอร์ ในเรื่องของลักษณะของฮิพสเต

อร์ประการหนึ่งนั่นคือ ฮิพสเตอร์ คือบุคคลที่มีวิถีการใช้ชีวิตรูปแบบหนึ่งที่ไม่อิงตามกระแสหลัก เน้น

ความแตกต่าง โดดเด่น มีความเป็นตัวของตัวเองสูง  มีลักษณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

กลุ่ม เช่น การแต่งกาย การรับประทานอาหาร ยานพาหนะที่ใช้ สถานที่ท่องเที่ยว งานอดิเรก เป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้บุคคลเหล่านี้จึงพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างกรอบขึ้นมาจ ากัดความเป็นตัวของตัวเองของพวก

เขา ดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะมีวิถีชีวิต ตลอดจนความชอบ และความสนใจที่สอดคล้องกับลักษณะของ

ฮิพสเตอร์ก็ตาม แต่เขาจะพยายามหลีกเลี่ยงการถูกตีตราด้วยค าจ ากัดความใดๆ หรือถูกจ าแนกไปอยู่ใน

กลุ่มต่างๆ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการ “ไม่ยอมรับ” ว่าตนเองเป็นฮิพสเตอร์ ก็เป็นคุณสมบัติประการหนึ่ง

ของคนที่เป็นฮิพสเตอร์นั่นเอง นอกจากนี้ เมื่อผู้วิจัยได้ตั้งค าถามกับผู้ให้สัมภาษณ์ว่า คนอ่ืนๆ มอง

ตัวตนของผู้ให้สัมภาษณ์เป็นอย่างไร พบว่าส่วนใหญ่ ผู้ให้สัมภาษณ์ถูกมองว่า เป็นบุคคลที่มีความเปน็

ตัวของตัวเอง ในเรื่องการใช้ชีวิต รวมถึงความชอบในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้บางคนอาจจะไม่ได้ถูกมองว่าเป็น 

“ฮิพสเตอร์” โดยตรง แต่จะมีค าอ่ืนๆ ที่มีความหมายในลักษณะใกล้เคียงกัน ได้แก่ เชย อินดี้ ติสต์ แนว 

สุดโต่ง ซึ่งค าเหล่านี้มีความหมายซึ่งสื่อถึงการไม่อิงตามกระแสหลัก ไม่ตามแบบใคร มีความเป็นตัวของ

ตัวเอง  
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รูปแบบการสื่อสารของฮิพสเตอร์ผ่านเฟซบุ๊ก 

 วัตถุประสงค์ในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ให้สัมภาษณ์มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

นั่นคือ ส่วนใหญ่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับคนรู้จัก ติดตามข่าวสารต่างๆ ที่

เกิดข้ึนในสังคม ตลอดจนแบ่งปันเรื่องราวที่ชอบและน่าสนใจให้กับคนอ่ืนๆ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

อีกท้ัง ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนระบุว่า วัตถุประสงค์ในการเล่นเฟซบุ๊กเพ่ือเป็นการบันทึกเรื่องราวทั้ง

ความรู้สึก ความคิดเอาไว้ใน      เฟซบุ๊ก เสมือนเป็นไดอารีเล่มหนึ่ง นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์บางคน

ระบุว่า วัตถุประสงค์ในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเขาประการหนึ่งคือเพ่ือเป็นช่องทางใน

การโปรโมทสินค้าท่ีเขาเป็นเจ้าของ  

ส าหรับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กโดยทั่วไป พบว่า ความถี่ในการเข้าใช้เฟซบุ๊กของผู้ให้สัมภาษณ์

ทั้งหมด คือ ทุกครั้งที่มีเวลาว่าง ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณส์่วนใหญ่มิได้ระบุช่วงเวลาที่เข้าใช้ออกมาตายตัว 

โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ค าตอบในลักษณะใกล้เคียงกัน นั่นคือ “เกือบทั้งวัน” “เล่นตลอดเวลา” 

“แทบทุกช่วงเวลาที่ว่าง” “ตื่นมาก็เล่นเลย” “เล่นตลอดทั้งวัน” ซึ่งค าตอบเหล่านี้ผู้วิจัยสามารถสรุปได้

ว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เข้าถึงเฟซบุ๊กแทบจะทุกที่ และทุกเวลาที่พวกเขาว่าง  

ส าหรับข้อความ รูปภาพ วิดีโอและอ่ืนๆ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์โพสต์หรือแชร์ผ่านเฟซบุ๊กของตนเอง 

นั้น ส่วนใหญ่แล้วผู้ให้สัมภาษณ์นิยมโพสต์รูปภาพมากกว่าอื่นๆ รูปภาพที่ผู้ให้สัมภาษณ์โพสต์จะ

แตกต่างกันไปตามความชอบและความสนใจของแต่ละคนก็ตาม แต่รูปภาพเหล่านั้นจะเกี่ยวข้อง 

“ตัวเอง” แทบทั้งหมด เช่น รูปภาพของตัวเอง รูปอาหารที่ตัวเองไปกิน รูปสัตว์เลี้ยงของตัวเอง รูป

สถานที่ที่ตัวเองไป รูปกิจกรรมที่ตัวเองท า เป็นต้น หากเป็นรูปภาพที่คัดลอกมาจากแหล่งอื่น ก็มักจะ

เป็นรูปที่แสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองในขณะนั้น ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัย

เรื่อง การน าเสนอเนื้อหาทางเฟซบุ๊คแฟนเพจในประเทศไทยของ กนกวรรณ ดุษฎีพาณิชย์ (2555) ซ่ึง

กล่าวว่า เนื้อหาสารที่ถูกน าเสนอผ่าน เฟซบุ๊คแฟนเพจในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นสารที่ไม่ใช้ค าพูด 

(Nonverbal message codes) คือรูปภาพ แต่ก็มีในส่วนที่เป็นรหัสของสารที่ใช้ค าพูด (Verbal 

message codes) คือ ข้อความ ประกอบกันไปด้วย โดยการจัดสาร (Treatment) ในที่นี้คือรูปแบบ

การใช้ภาษาจะใช้เป็นภาพหรือข้อความที่เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา ไม่มีการใช้ค าที่ยาก หรือซับซ้อน มี

การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ที่ชัดเจน ผู้วิจัยสามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายได้ว่า การ

น าเสนอตัวตนของฮิพสเตอร์มิได้แตกต่างจากคนทั่วไป เพราะท้ังฮิพสเตอร์และคนทั่วไปมีการน าเสนอ
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เนื้อหาสารด้วยรูปภาพเป็นส่วนใหญ่เหมือนกัน นอกจากนี้ยังใช้ข้อความประกอบรูปภาพในลักษณะ

คล้ายคลึงกัน นั่นคือใช้สารประเภทข้อคิดเห็น ความรู้สึก แนวคิด ความเชื่อของตนเองที่มีต่อรูปภาพ

นั้นๆ รวมถึงข้อความเพ่ือจูงใจ 

ส าหรับวิธีพิจารณาก่อนจะโพสต์หรือแชร์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอและอ่ืนๆ ลงบนเฟซบุ๊กในแต่

ละครั้งนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะพิจารณาโดยนึกถึง “ตัวเอง” เป็นหลัก ได้แก่ พิจารณาจาก

ความชอบ ความสนใจ หรือความรู้สึกของตนเอง หรือพิจารณาว่าเมื่อโพสต์หรือแชร์ลงไปแล้วคนอ่ืนๆ 

จะมองตนเองอย่างไร ซึ่งสอด ในขณะที่บางคนมีการพิจารณาประกอบด้วยว่า สิ่งที่ลงนั้นจะกระทบกับ

ผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในภายหลังหรือไม่ หรือผลตอบรับจะเป็นอย่างไรหากโพสต์หรือแชร์ลง

ไปแล้ว ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เฟซบุ๊กได้กลายมาเป็นพ้ืนที่สร้างและประกาศตัวตน (Identity Network) ให้

ผู้เข้าใช้งานได้มีพ้ืนที่ในการสร้างตัวตนขึ้นมาบนเว็บไซต์ และสามารถที่จะเผยแพร่เรื่องราวของตนผ่าน

ทางอินเทอร์เน็ต ในลักษณะของการเผยแพร่ซ่ึงอาจจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ หรือการเขียนข้อความ ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์ของวัยรุ่นไทยที่น าเสนอผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา 

เว็บไซต์ไฮไฟว์ www.hi5.com ของธรรมณรงค์ เมตตา (2555)  โดยผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นที่เข้ามา

ใช้บริการเว็บไฮไฟว์ ส่วนหนึ่งเพ่ือบอกเล่าความรู้สึก ความคิดของตัวเองผ่านเว็บไฮไฟว์ เนื่องจากวัยรุ่น

สามารถระบายทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในไฮไฟว์ และข้อมูลที่ลงนั้นเป็นข้อมูลที่ตนคิด รู้สึก หรือเป็น

อารมณ์ของตนเองที่เกิดข้ึน ณ ขณะนั้นจริงๆ ไฮไฟว์จึงบ่งบอกความเป็นตัวตนของพวกเขาได้เป็นอย่าง

ดี ทั้งนี้ ไฮไฟว์และเฟซบุ๊กต่างก็เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งถูกแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานให้

เป็นประเภท สร้างและประกาศตัวตน (Identity Network) เหมือนกัน 

นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณส์่วนใหญ่ตอบว่า สิ่งที่พวกเขาโพสต์หรือแชร์ผ่านเฟซบุ๊กนั้น สามารถ

บ่งบอกตัวตนของพวกเขาได้ ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ ซึ่งสมสุข หิน

วิมาน (2547) ได้กล่าวว่าอัตลักษณ์เป็นเรื่องของการตั้งค าถาม และให้ค านิยามว่า “ตัวเราคือใคร” อัต

ลักษณ์จึงเป็นการสื่อสารเพ่ือก าหนดขอบเขตว่าเราเป็นใคร เหมือนและแตกต่างจากคนอ่ืนอย่างไร มี

ใครเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกับเราบ้าง เราควรมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ อย่างไร และคนอ่ืนควรจะสานสาย

สัมพันธ์กับเราอย่างไร กระบวนการหนึ่งที่คนเราก่อรูปตัวตนและประกอบสร้างอัตลักษณ์ข้ึนมา อาจดู

ได้จากกิจกรรมการบริโภคในชิวิตประจ าวัน เช่น การแต่งกาย การกินดื่ม การใช้ภาษา การสร้าง

บุคลิกภาพ การใช้เวลาว่าง ไปจนถึงรสนิยมและรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย อาจกล่าวได้

ว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ได้มีการแสดงตัวตนของพวกเขาผ่านการโพสต์หรือแชร์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอและ
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อ่ืนๆ ผ่านเฟซบุ๊กซ่ึงเป็นพ้ืนที่ของพวกเขา และจากสิ่งที่เขาโพสต์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องเก่ียวกับ 

“ตัวเอง” ก็สามารถบ่งบอกได้ว่า “เขาคือใคร” “ต่างจากคนอื่นอย่างไร” 

อย่างไรก็ตามผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ฮิพสเตอร์ถือได้ว่าเป็นตัวตนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสื่อถึงความ

เป็นตัวของตัวเอง ไม่เลียนแบบใคร ไม่ยึดกับกระแสหลัก โดยในปัจจุบันการสื่อสารตัวตนสามารถท าได้

ง่าย เพราะมีเฟซบุ๊กซ่ึงทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้สะดวก และรวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากว่า

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างมาก และโทรศัพท์มือถือก็ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่ง 

ซึ่งในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ ไม่เพียงแต่ใช้งานเพ่ือการโทรเข้า โทรออกเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบัน

โทรศัพท์มือถือสามารถรับส่งอีเมล์ พิมพ์ข้อความหากันผ่านแอพลิเคชั่นต่างๆ ตลอดจนเข้าถึงเครือข่าย

สังคมออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเฟซบุ๊กก็เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่งซึ่งได้รับ

ความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ฮิพสเตอร์มีการเข้าใช้งานเฟซบุ๊กแทบจะ

ตลอดเวลาที่พวกเขาว่าง ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมฮิพสเตอร์เป็นที่รู้จัก และเป็นที่นิยมในวง

กว้างขึ้น สืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ที่ท าให้คนในยุคปัจจุบันสามารถสื่อสารตัวตนได้ง่าย

ยิ่งขึ้น แม้ว่า ในความเป็นจริงแล้ว วัฒนธรรมฮิพสเตอร์เป็นวัฒนธรรมที่มีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 แล้วก็ตาม 

แต่ไม่ได้เป็นที่นิยมในวงกว้างอย่างยุคในปัจจุบัน เนื่องจากในสมัยนั้น เทคโนโลยีการสื่อสารไม่ได้พัฒนา

ก้าวไกลอย่างทุกวันนี้ พ้ืนที่ในการแสดงตัวตนของพวกเขาจึงเป็นเพียงพ้ืนที่เล็กๆ เฉพาะกลุ่มเท่านั้น แต่

เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนาก้าวล้ าไปอย่างมากเช่นในยุคปัจจุบัน ท าให้มนุษย์มีพ้ืนที่ที่จะแสดง

ตัวตน บอกเล่าถึงวิถีชีวิต รวมถึงความชอบ และความสนใจของพวกเขาได้ง่ายยิ่งขึ้น ท าให้วัฒนธรรม

ฮิพสเตอร์นี้เกิดเป็นที่รู้จัก และเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน ซึ่งผลการสรุปสอดคล้องกับ ทฤษฎี

เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวก าหนด (Communication Technology Determinism) นั่นคือเมื่อ

เทคโนโลยีการสื่อสารเปลี่ยนไป ย่อมส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล และสังคม นอกจากนี้การเกิดข้ึน

ของเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น ได้เปิดโอกาสให้ใครก็ได้สามารถเข้าใช้บริการพ้ืนที่บนโลกออนไลน์ 

สื่อสารอัตลักษณ์ของตนเองได้อย่างที่ตนเองต้องการจะสื่อสาร โดยไม่ต้องผ่านสื่อมวลชนกระแสหลัก

อย่างเช่นในอดีต โดยคาสเทลส์ได้สรุปลักษณะที่ส าคัญของสังคมเครือข่ายเอาไว้ (อ้างถึงใน สมสุข หิน

วิมาน, 2556, น.141-144) ว่า สังคมเครือข่ายจะเริ่มแทรกซึมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันและ

วัฒนธรรมของผู้คน เช่น การเข้าถึงและใช้สื่ออินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม 

รวมถึงกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ ที่ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนร่วมสมัยจ านวนมากในสังคม

เมือง  
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นอกจากนี้เทคโนโลยีสื่อใหม่จะมีลักษณะแบบเอนกประสงค์ (Multifunctional) มากยิ่งขึ้น 

อันแปลว่า ภายใต้เทคโนโลยีสื่อเดียว มนุษย์เราก็สามารถเลือกฟังก์ชั่นในการสื่อสารได้หลากหลาย เช่น 

การมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ก็สามารถเป็นได้ทั้งโทรศัพท์ ที่เอาไว้ติดต่อสื่อสาร เป็นกล้องถ่ายรูป ฯลฯ 

นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต โพสต์รูปภาพ ข้อความหรือวิดีโอต่างๆ สู่สังคม

ออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย  

 

คุณลักษณะของเนื้อหาในการสื่อสารความเป็นฮิพสเตอร์ผ่านเฟซบุ๊ก 

 จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของเนื้อหาทีผู่้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดใช้ในการสื่อสารความเป็น

ฮิพสเตอร์ผ่านเฟซบุ๊กมากท่ีสุด คือรูปภาพ โดยลักษณะการสื่อสารของผู้ให้สัมภาษณส์่วนใหญ่คือการโพ

สต์รูปภาพ พร้อมกับมีข้อความบรรยายใต้ภาพ ซึ่งมีท้ังข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับรูปภาพ และไม่เกี่ยวข้อง

กับรูปภาพทั้งนี้ โดยประเด็นต่างๆ ของลักษณะเนื้อหาสารที่ผู้ให้สัมภาษณ์โพสต์หรือแชร์นั้น ปรากฏให้

เห็นเด่นชัดมากน้อยกันไปตามความสนใจของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน โดยประเด็นเรื่องการแต่งกาย 

เป็นประเด็นที่ผู้ให้สัมภาษณ์แสดงออกผ่านเฟซบุ๊กมากที่สุด นั่นคือ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีการโพ

สต์รูปภาพให้เห็นลักษณะการแต่งกายของตัวเองที่สอดคล้องกับลักษณะของฮิพสเตอร์ นั่นคือผู้ให้

สัมภาษณ์จะไม่เน้นสวมใส่เสื้อผ้าที่หรูหรา หรือมียี่ห้อ แต่จะเน้นที่การมิกซ์แอนด์แมชชุดให้ออกมามี

ความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด โดยมักจะเป็นเสื้อยืด เสื้อเชิ้ต กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบ สวมแว่นตา

กันแดด โดยผู้ให้สัมภาษณ์เพศชายส่วนใหญ่ไว้หนวด ซึ่งผลการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับ แนวคิดเรื่อง

วัฒนธรรมย่อยของวัยรุ่น (Youth Sub-culture) ซ่ึง F. Phillip Rice (1987) (อ้างถึงใน นนทิพัฒน ์

ไชยโสดา, 2555, น.11) ได้กล่าวถึงสัญลักษณ์ที่เป็นการแสดงออกถึงรูปแบบต่างๆ ของวัฒนธรรมวัยรุ่น

ไว้ซึ่งการแต่งกายเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงวัฒนธรรมวัยรุ่นได้อย่างชัดเจนที่สุด เพราะเป็นหนทางส าคัญที่

วัยรุ่นค้นพบและแสดงออกความเป็นตัวของตัวเอง รูปแบบการด าเนินชีวิต ปรัชญาทางการเมือง 

รวมทั้งการแต่งกายเป็นการท าให้วัยรุ่นมั่นใจในอัตลักษณ์ของตนเองและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ

สังคมของตน 

 ส าหรับในประเด็นอ่ืนๆ ได้แก่ อาหาร การกิน สถานที่ท่องเที่ยว ภาพยนตร์ ละครหรือเพลงนั้น 

พบว่าแม้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีทั้งการโพสต์หรือแชร์รูปภาพในประเด็นดังกล่าวทั้งท่ีสอดคล้อง และไม่

สอดคล้องลักษณะของฮิพสเตอร์ในเวลาเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการแสดงตัวตน ซึ่ง 
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Erik Erikson (1963)  (อ้างใน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2543, น.17-19) นักจิตวิทยาได้กล่าวว่า การก่อ

รูปของอัตลักษณ์เป็นกระบวนการตลอดทั้งชีวิต (a life-long process) และคนเราสามารถ

เปลี่ยนแปลงลักษณะส าคัญของตนเองได้ โดยที่ Erikson เห็นเห็นว่าช่วงที่มีความส าคัญมากท่ีสุดคือ 

ช่วงของวัยรุ่น เนื่องจากเป็นช่วงวิกฤติของการมีอัตลักษณ์ที่ลงตัวการความสับสนในบทบาท วัยนี้เป็น

วัยที่ต้องสวมหมวกทางสังคมหลายใบ ที่อาจขัดแย้งกันและต้องหลอมหลวมให้เกิดเป็นเอกภาพ ดังนั้น 

จากผลการศึกษา ผู้วิจัยจึงสามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายได้ว่า การสื่อสารตัวตนของฮิพสเตอร์

ผ่านเฟซบุ๊กมีลักษณะขัดแย้งกันภายในตัวเอง (Contradictory self)  กล่าวคอืด้านหนึ่งต้องการสื่อสาร

ตัวตนความเป็นฮิพสเตอร์ นั่นคือการเป็นตัวของตัวเอง ไม่ตามกระแสหลัก ในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็

สื่อสารความเป็นคนทันสมัยด้วยการตามกระแสนิยมไปพร้อมๆ กัน ฮิพสเตอร์จึงมีลักษณะตัวตนที่

ขัดแย้งกันภายในตัวเอง และยังแสดงถึงลักษณะครึ่งๆ กลางๆ นั่นคือ จะเป็นฮิพสเตอร์เต็มตัวเลยก็ไม่

ยังไม่ใช่ ในขณะที่จะเป็นคนที่อยู่ในกระแสนิยมก็ยังไม่ใช่อีกเช่นกัน 

 ส าหรับประเด็นเรื่องยานพาหนะ พบว่ามีผู้ให้สัมภาษณ์เพียงส่วนน้อยที่โพสต์หรือแชร์รูปภาพ

ที่สอดคล้องกับลักษณะของฮิพสเตอร์ ส่วนงานอดิเรกนั้น แตกต่างกันออกไปตามความสนใจของแต่ละ

คน แต่ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์มีงานอดิเรกที่เหมือนกันอย่างหนึ่ง คือการถ่ายภาพ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะ

ของฮิพสเตอร์  

 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. เครือข่ายสังคมออนไลน์ถือได้ว่าเป็นพื้นที่แสดงตัวตนที่ส าคัญ อีกทั้งการถ่ายภาพได้

กลายมาเป็นงานอดิเรกท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของฮิพสเตอร์ และภาพถ่ายเหล่านั้นก็สามารถแสดงตัวตน

ของฮิพสเตอร์ได้ ดังนั้นผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถเพ่ิมคุณสมบัติอ่ืนๆ เพ่ือให้สอดคล้อง

กับลักษณะของฮิพสเตอร์ เช่น เฟซบุ๊กสามารถเพ่ิมคุณสมบัติการปรับแต่งรูปภาพ หรือฟิลเตอร์ (filter) 

ที่มีความสอดคล้องกับลักษณะรูปภาพของฮิพสเตอร์ได้ในตัว โดยไม่ต้องผ่านแอพลิเคชั่นแต่งรูปอื่นๆ 

และสามารถอัพโหลดขึ้นบน   เฟซบุ๊ก ตลอดจนเครือข่ายสังคมออนไลน์อ่ืนๆ ได้พร้อมๆ กัน  

2. ฮิพสเตอร์เป็นวัฒนธรรมย่อยรูปแบบหนึ่ง ที่ก าลังเป็นที่นิยม และถูกพูดถึงไม่เพียงแต่

ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ผ่านการแสดงจุดยืนว่าตนมีความเป็นตัวของตัวเอง 

ไม่ตามกระแสสังคม แต่ทั้งนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์บางคนจะยอมรับว่า
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ตนเองเป็นฮิพสเตอร์ก็ตาม แต่ทั้งนี้ พวกเขากลับยังมีความขัดแย้งกันภายในตัวเองเมื่อสื่อสารตัวตน

ออกมาผ่านเฟซบุ๊ก กล่าวคือ แสดงให้เห็นว่าตนเองเป็นคนที่ไม่ตามกระแส และเป็นคนที่อยู่ในกระแส

ไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น การท าธุรกิจสินค้าและบริการใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้า 

เครื่องแต่งกาย ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร หรือร้านอาหารต่างๆ ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจที่เก่ียวกับการ

ท่องเที่ยว ผู้ผลิตภาพยนตร์ ละครหรือเพลง รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ ทีม่ีกลุ่มเป้าหมายเป็นฮิพสเตอร์  จึงควร

มีรูปแบบของสินค้าและบริการที่ให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าพวกเขาไม่เหมือนคนอ่ืนๆ แต่ในขณะเดียวกันก็

ไม่ได้แปลก จนพวกเขารู้สึกว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไปเสียทีเดียว นักการตลาด นักโฆษณา นัก

ประชาสัมพันธ์ นักการสื่อสาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความสนใจในการวางแผนการตลาด การก าหนด

กลยุทธ์ ตลอดจนการออกแบบสินค้าและบริการส าหรับตลาดเฉพาะกลุ่มฮิพสเตอร์ สามารถน าผล

การศึกษาท่ีได้จากการงานวิจัยชิ้นนี้ไปปรับใช้ประโยชน์เพื่อให้การสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

กับฮิพสเตอร์เกิดประสิทธิภาพได้  

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นเพียงความคิดเห็นของฮิพสเตอร์เท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว 

สิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ หรือสิ่งที่วิเคราะห์ได้จากรูปภาพ วิดีโอและอ่ืนๆ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์โพสต์

และแชร์ผ่านเฟซบุ๊กของพวกเขาอาจจะไม่สอดคล้องกับตัวตนในโลกความจริงของพวกเขาก็เป็นได้ 

ดังนั้น การศึกษาวิจัยในโอกาสต่อไป จึงควรมีการเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์ (Observation) ผู้ให้

สัมภาษณ์ฮิพสเตอร์ในชีวิตจริง รวมถึงมีการสัมภาษณ์กับคนใกล้ชิดของพวกเขาประกอบไปด้วย  

2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุมเน้นเพียงฮิพสเตอร์ในบริบทของสังคมไทยเท่านั้น ซึ่งฮิพสเตอร์ใน

แต่ประเทศอาจมีรายละเอียดในประเด็นๆ อ่ืนนอกเหนือจากที่ผู้วิจัยศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ จึงควรมี

การศึกษาฮิพสเตอร์ในต่างประเทศเพ่ิมเติม เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการ

สื่อสารตัวตนฮิพสเตอร์ในประเทศที่มีวัฒนธรรมต่างกัน
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