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Urbanista แบบไทยไทย: 

การผสมกลมกลนืระหวา่งวถิเีกา่กบัสไตลใ์หม ่
 

 
ก ลุ่ ม ค น ที่ ใ ช ้ชี ว ิ ต อ ยู่ ใ น เมื อ ง

(Urbanista) นับเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคที่

นักการตลาดยังคงใหค้วามส าคัญ

อย่างสม ่าเสมอ ดว้ยเป็นกลุ่มที่มสีสีัน 

มี ว ิถี ชี ว ิ ต ที่ มี ค ว า ม เค ลื่ อ น ไห ว 

(Dynamics) ตลอดเวลา และยังเป็นผู ้

ทีม่อีทิธพิลต่อการรับรูแ้ละการยอมรับ

เทรนดต์่างๆ ต่อผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในพืน้ที่

ทีห่า่งไกลออกไป  

 
 

โดยในยคุปัจจุบันนี้ มปีรากฏการณ์ทีเ่รยีกว่า Mobinization (ซึง่เป็นการรวมกันของค าว่า “Mobile Life”

และ “Urbanization”) สะทอ้นออกมาในรูปแบบการใชช้วีติของ Urbanista ที่ใชช้วีตินอกบา้นเป็นส่วน

ใหญ่ เร่งรีบในการท ากิจกรรมต่างๆ และมีความอดทนต่อการรอคอยนอ้ยลง จากวิถีชีว ิตแบบ

Mobinization ดังกล่าวท าใหม้กีารตัง้สมมตฐิานว่า “ของเดมิๆ หรอืสิง่เดมิๆ” ทีเ่คยไดรั้บความนยิมจาก

ผูบ้รโิภคในยคุกอ่นหนา้นัน้ จะใชไ้มไ่ดแ้ลว้กบัผูบ้รโิภคคนเมอืงในยคุนี ้

 

 
บรษัิท อนิเทจ (ประเทศไทย) จ ากัด ไดท้ าการวจิัยแบบ Real-time 

ผ่านเครือ่งมอืล่าสุดของบรษัิทที่ชือ่ว่า MyReco Solutions ซึง่เป็น

การบนัทกึขอ้มลูจากการใชช้วีติและการจับจา่ยใชส้อยของผูบ้รโิภคผา่น

ทางโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน โดยมีกลุ่มผู เ้ขา้ร่วมงานวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องทั ้งหมด 300 คน ทั ้งชายและหญิงในช่วงอายุ 15-50 ปี 

ทัง้หมดอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล โดยกลุ่มตัวอย่างจะ 

ท าการบนัทกึเครือ่งดืม่ทีต่นเองไดซ้ือ้และบรโิภคนอกบา้นเป็นระยะเวลา  

4 สัปดาห์ ขอ้มูลบางส่วนที่ไดจ้ากพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดื่มนั้น 

สามารถพสิจูนส์มมตฐิานบางอยา่งของ Urbanista ได ้
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รา้นโชหว่ย…ยงัไมต่าย 

ในชว่งประมาณ 10 ปีทีผ่่านมา การขยายตัวอยา่งต่อเนื่องและกลยทุธด์า้นราคาของหา้งคา้ปลกี ท าให ้

ผูบ้รโิภคในเมอืงหันไปซือ้สนิคา้จากหา้งคา้ปลกี ซึง่ผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบโดยตรงในชว่งเวลานัน้ก็คอืรา้น

โชห่วย จนท าใหร้า้นโชห่วยในเมอืงตอ้งปิดตัวลงไปเป็นจ านวนมาก จนมาถงึชว่งเวลาประมาณ 5 ปีที่

ผา่นมาทีร่า้นสะดวกซือ้เรง่เปิดสาขาทัง้ในเมอืงและนอกเมอืงอยา่งรวดเร็ว รวมถงึปรับเปลีย่นและเพิม่เตมิ

ประเภทสนิคา้ทีจ่ าหน่าย ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการในชวีติประจ าวันของผูบ้รโิภค นักวเิคราะห์

ตา่งๆ ก็ตัง้สมมตฐิานไวว้า่ รา้นโชหว่ยกจ็ะไดรั้บผลกระทบโดยตรงอกีเชน่เดยีวกนั  

 

แตผ่ลจากการบนัทกึขอ้มลูเครือ่งดืม่ทีซ่ ือ้และบรโิภค

นอกบา้นแสดงใหเ้ห็นว่า ถงึแมว้่ารา้นสะดวกซือ้จะ

เป็นชอ่งทางอันดับหนึง่ แต่การซือ้เครือ่งดืม่จากรา้น

โชห่วยก็มีคนไปซื้อมากเป็นอันดับสอง โดยเฉลี่ย  

1 ใน 5 ของการซือ้เครือ่งดืม่นอกบา้นจะซือ้จากรา้น

โชหว่ย จะมแีคเ่พยีงชว่งเวลา 24.00-6.00 น.เทา่นัน้

ที่การซือ้เครื่องดื่มจากรา้นโชห่วยลดลง เนื่องจาก

เป็นเวลาที่รา้นปิด ดังนัน้สมมตฐิานที่ว่ารา้นโชห่วย

ก า ลั ง ต า ย ไ ป จ า ก สั ง ค ม ไ ท ย ก็ ไ ม่ เ ป็ น 

ความจรงินัก 

 

 

Offline Media ก็ยงัมผีูต้ดิตาม 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) 

ไดเ้ผยแพร่รายงานยอดผูใ้ชบ้รกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 พบว่าปัจจุบันมี

ผูใ้ชบ้รกิารมากถงึ 98.9 ลา้นเลขหมาย* หรอืคดิเป็นจ านวน 1.5 เทา่ของจ านวนประชากรไทยเลยทเีดยีว 

โดยที่ ป ระม าณ  45% เป็ นผู ้ใช บ้ ริก ารระบบ  3G ห รือ  4G แล ะป ระมาณ  30% ของจ าน วน

โทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ัง้หมดเป็นโทรศัพทแ์บบสมารท์โฟน ซึง่การเตบิโตอยา่งกา้วกระโดดของสมารท์โฟน

เป็นปัจจัยส าคัญทีท่ าใหก้ารใชบ้รกิารออนไลนข์ยายตัวอยา่งรวดเร็ว ไมเ่ฉพาะแต่ในเมอืงเทา่นัน้ แต่การ

ขยายพืน้ทีข่องสัญญาณ 3G และ 4G ไปยงัจังหวัดต่างๆ ท าใหป้รากฏการณ์ “สังคมกม้หนา้” แพรห่ลาย

ไปยงัพืน้ทีน่อกกรงุเทพฯ อกีดว้ย  

 

จากการเตบิโตของการใชบ้รกิารออนไลน์ ท าใหเ้จา้ของสนิคา้และนักการตลาดทุ่มความสนใจไปยังการ

ตดิต่อสือ่สาร รวมถงึขายสนิคา้ใหก้ับผูบ้รโิภคผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นวธิกีารดัง้เดมิ เช่น  

การซือ้พืน้ทีโ่ฆษณาในเว็บไซตท์ีไ่ดรั้บความนยิม, การพัฒนาเว็บไซตข์องผลติภณัฑใ์หด้งึดดูความสนใจ 

หรือการใชก้ลยุทธ์การเขา้ถึงผูบ้ริโภคในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การสรา้งและป่ันกระแส  Fanpage,  

การท าตลาดแบบปากต่อปาก (Viral Marketing) เผยแพร่ใน YouTube รวมถงึ การพัฒนาชอ่งทางการ

ด าเนนิธรุกจิ ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Commerce) อยา่งจรงิจัง ซึง่ส ิง่เหล่านี้ท าใหม้กีารตัง้สมมตฐิาน

ทีว่า่ การสือ่สารกบัผูบ้รโิภคผา่นทางสือ่ Offline (Offline Media) จะลดความส าคัญลงไปในไมช่า้ 

 

* ทีม่า: ศนูยข์อ้มลูและวจัิยเศรษฐกจิโทรคมนาคม ส านักงาน กสทช 

http://www2.nbtc.go.th/TTID/mobile_market/subscribers/ 
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สถานทีซ่ือ้เครือ่งดืม่ 
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ซึง่ผลจากงานวจัิยชิน้เดยีวกันนี้ช ีใ้หเ้ห็นว่าผูบ้รโิภคมี

การใชส้ื่อหลายประเภทในการรับรูข้่าวสาร ทัง้ทาง

Offline และ Online Media และยังมีผู บ้ ริโภคอีก

จ านวนไมน่อ้ยทีเ่ห็นโฆษณาจากสือ่โฆษณาในรา้นคา้ 

(In-Store Media) และป้ายบลิบอรด์ต่างๆ ซึง่แสดง

ใหเ้ห็นว่าสื่อ Offline Media เช่นโทรทัศน์หรือป้าย

บลิบอรด์ยังคงสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างด ี

เพยีงแคส่ือ่แตล่ะชนดิก็ท าหนา้ทีท่ีแ่ตกตา่งกนัไป 

 

 

 

 

แนวโนม้ของกระแสการใชช้วีติแบบ Urbanista ดเูหมอืนจะแพรข่ยายอยา่งรวดเร็วและตอ่เนือ่งไปทั่วโลก 

โดยทั่วไปผูบ้ริโภคกลุ่มนี้ จะมีลักษณะส าคัญคืออยากไดอ้ะไร ตอ้งไดใ้นทันที (Here-and-Now 

Experience), มตีัวเลือกและมอีสิระในการที่จะเลอืก (Choice and Freedom) ซึง่เป็นเทรนด์ที่นักการ

ตลาดตอ้งท าความเขา้ใจเป็นอย่างยิง่ เพราะชว่งเวลา, สถานที ่และความตอ้งการ (Need State) ของ

กลุ่มผูบ้ริโภคที่ต่างกันในยุค Nowsumers นี้ ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสินคา้ หรือ รา้นคา้  

(Path of Purchase) และการตดิตามเลอืกรับชมสือ่ทีแ่ตกตา่งกนัออกไป 

 

 

 

------------------------------ 

สือ่โฆษณาทีเ่ห็น 

ส าหรบัเครอืงดืม่ประเภทตา่ง  ๆ

 

ชาเขยีว 
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น า้อดัลม 
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นมเปรีย้ว/ 
โยเกริต์พรอ้มดืม่ 
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5% เครือ่งดืม่ 

ชูก าลงั 

(n=277) 
48% 

16% 

21% 

กาแฟ

พรอ้มดืม่   

(n=246) 
71% 

14% 

7% 

(n=จ านวนค าตอบทีถ่กูบันทกึไว)้ 

ทวี ี สือ่โฆษณาในรา้นคา้ บลิบอรด์/ป้ายโฆษณา 

น า้ดืม่   

(n=242) 

51% 

26% 

14% 


