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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูการสื่อสารการตลาดของผูบริโภคที่ใชบริการเก็ทฟูดดีลิ
เวอรี และศึกษาการรับรูการสื่อสารการของผูบริโภคที่สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการเก็ทฟูดดีลิเวอรี ดวย
ระเบีย บวิธีวิจัยเชิง คุณ ภาพ (Quantitative Research) โดยการศึก ษาเอกสาร ขอมู ลออนไลน และการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุมผูบริโภคที่เปนกลุมลูกคาหลัก คือ คนวัยทำงานที่มีกำลังซื้อ
จำนวน 2 กลุม ไดแก อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 5 ทาน อาชีพอิสระ จำนวนจำนวน 5 ทาน รวม 10
ทาน ชวงอายุระหวาง 23-38 ป ไมจำกัดเพศ สถานภาพ มีรายได การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีวิถีชีวิตที่
เรงรี บใชชี วิต อยู ในกรุงเทพมหานครตองการซื้ อเวลาและยอมจายเงิ นเพื ่ อแลกกับความสะดวกสบาย มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารตลอดทั้งวัน สามารถสั่งอาหารไดตลอดเวลา ทั้งมื้อเชา มื้อบาย และมื้อดึก มีความรู
และความเขาใจในเทคโนโลยี เปดรับขอมูลขาวสารผานทางโซเชียลมีเดีย และมีประสบการณในการใชบริการ
เก็ทฟูดดีลิเวอรีผานเก็ทแอปพลิเคชัน (GET Application)
ผลการศึกษาพบวา การรับรูการสื่อสารการตลาดของผูบริโภคที่ใชบริการเก็ทฟูดดีลิเวอรี และการรับรู
การสื่อสารการตลาดของผูบริโภคที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการเก็ทฟูดดีลิเวอรี แบงเปน 2 ระยะ
ไดแก
ระยะที่ 1 การรับรูการสื่อสารการตลาดผานสื่อโซเชียลมีเดียของ GET Thailand คือ Facebook
Fan page, Instragram กลาวคือ เมื่อ ผู บริโภคเห็ น การโฆษณา (Advertising) และการสงเสริ ม การขาย
(Promotion) ผานทางโซเชียลมีเดียจะพิจารณาและตัดสินใจดาวนโหลด GET Application เพื่อทดลองใช
บริการสั่งอาหารทันที
ระยะที่ 2 การรับรู การสื่อสารการตลาดผาน GET Application กลาวคือ เมื่อผู บริโภคตัดสินใจใช
บริการเก็ทฟูดดีลิเวอรี และตัดสินใจซื้อ-สั่งอาหารผาน GET Application แลว การรับรูการสื่อสารการตลาด
ดานการโฆษณา (Advertising) และการสงเสริมการขาย (Promotion) จะมีผลตอมีพฤติกรรมการรับรู ขอมู ล
ขาวสารผานทาง GET Application แบบตอเนื่องทันที โดยจะไดรับขอความแจงเตือนอัตโนมัติ (Notification
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Message) ผานทาง GET Application เปนประจำสงผลใหเกิดพฤติกรรมการใชงาน GET Application ซ้ำ
ตอเนื่อง โดยกลุมอาชีพ เพศ รายได สถานภาพ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการใชบริการเก็ทฟู ดดีลิเวอรี
ระดับ ความถี่ ชวงเวลา ที่แตกตางกัน
ดานการรับรูเนื้อหาอันดับ 1 คือเนื้อหาดานการโฆษณา (Advertising) และการส ง เ ส ร ิ ม ก า ร ข า ย
(Promotion) โดยผานชองทางอัน ดับ 1 คือ GET Application สงผลตอการตั ดสิน ใจใชซ้ ำ อั น ดั บ 2 คือ
Facebook Fan page GET Thailand และอั น ดั บ 3 คือ Instagram GET Thailand โดยการรั บรู เนื ้ อ หา
ดังกลาวจากสื่อโซเชียลมีเดีย สงผลตอการตัดสินใจทดลองดาวนโหลด GET Application เพื่อใชบริการ
ดานพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อโซเชียลมีเดีย อันดับ 1 คือ Facebook Fan page
GET Thailand อันดับ 2 คือ Instagram GET Thailand โดยพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารจากโซเชี ยล
มีเดียสงผลตอการตัดสินใจทดลองดาวนโหลด GET Application เมื่อกลุ มผู บริโภคตัวอยางเห็นเนื้อหาดาน
โฆษณา (Advertising) และการสงเสริมการขาย (Promotion) และหลังจากที่กลุ มผู บริโภคตัวอยางใชงาน
GET Application แลว พฤติกรรม การเปดรั บขอมู ล ขาวสารดานเนื ้ อ หาดั ง กลาวจะมี ค วามถี ่ม ากยิ ่ ง ขึ้ น
เนื่องจากผูบริโภคจะไดรับขอความแจงเตือนอัตโนมัติ (Notification Message) ผานทาง GET Application
ที่มีการอัปเดตตลอดเวลา เพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการและการตัดสินใจใชบริการอยางสม่ำเสมอ
โดยสถานการณและการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม มีผลตอการตัดสินใจใชบริการเก็ทฟูดดีลิเวอรี
คำสำคัญ: การรับรูการสื่อสารการตลาด, การรับรูของผูบริโภค, ฟูดดีลิเวอรี, แอปพลิเคชันสั่ง
อาหาร,เก็ทฟูดดีลิเวอรี
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The purpose of this research were to study the perception of marketing
communications among consumers who were GET FOOD delivery users and to study
consumer perception towards marketing communications which affected GET FOOD delivery
using behavior. The study used quantitative approach to collect data through online database
and in-depth interview of loyal customers, comprising a total of 10 people with purchasing
power from 2 working groups—5 private sector employees and 5 freelancers. Their ages
ranged between 23-38 years old regardless of gender and status. They attained at least a
bachelor's degree and earned regularly income. Living a hectic city life and spending so much
time working, they were willing to pay for convenience and tended to order food at all times
of the day and night. They had developed technological expertise with social media
information exposure behaviors. They were also GET Application users who had GET FOOD
service experience.
The results indicated that the perception of marketing communications towards GET
FOOD delivery service among consumers and the perception of the marketing
communications which affected consumers’ decision making to use GET FOOD delivery service
were divided into 2 phases:
Phase 1 Perceptions of marketing communications via GET Thailand Social Media,
Facebook Fan page and Instagram: If the consumers saw advertising and promotion via social
media, they would consider downloading GET Application in order to trial GET FOOD ordering
service immediately.

ง

Phase 2 Perceptions of marketing communications via GET Application: When
consumers decided to use GET FOOD delivery service and ordered food via GET Application,
the perception of marketing communications in terms of advertising and promotion would
affect perceived information via GET Application instantly, resulting in receiving constant
notification messages, prompting the daily use of GET Application. In addition, people with
different demographics, namely, occupation, gender, income, and status, would differ in time
and frequency use of GET FOOD delivery service.
Content perception: Advertising and promotion contents on GET Application ranked
first in influencing consumers to return to use the service, followed by the contents on
Facebook Fan page GET Thailand and Instagram GET Thailand respectively. Besides, perceiving
those contents on social media would also urge first-time users to download GET Application.
Social media information exposure behavior: Facebook Fan page GET Thailand ranked
first as the top information exposure sources for consumers, followed by Instagram GET
Thailand. If the sample group came across advertising and promotion contents on social
media, it encouraged them to download GET Application for the first time. Being GET users,
they exposed to those contents more frequently as a result of receiving notification message
via GET Application, which updated on a frequent basis to attract consumer’s interest in
making purchasing decision and using the service regularly. Moreover, the circumstances and
social changes played a part in influencing the decision to use GET FOOD Delivery service.
Keywords: Perception of marketing communications, Consumer perception, Food
delivery, Food ordering application, GET FOOD delivery

