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บทคดัย่อ  

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์ 1) เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นประสมการตลาดทีม่ผีลตอ่การตดัสนิใจใช้

บรกิารโดรนการเกษตรในเขตจงัหวดัปทมุธานี 2) เพือ่วเิคราะหแ์ละเสนอแนะปัจจยัสว่นประสมการตลาด

บรกิารทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารโดรนการเกษตรเพือ่ผูใ้หบ้รกิารโดรนการเกษตรนําไปใชป้ระโยชน์

ต่อไป รปูแบบการวจิยัเป็นการวจิยัเชงิคณุภาพใชแ้นวคดิปัจจยัสว่นประสมการตลาด แนวคดิการตดัสนิ 

ใจใชบ้รกิาร คุณภาพการใหบ้รกิารและการพฒันาบุคลากรเป็นกรอบการวจิยั พืน้ทีว่จิยั คอืจงัหวดั

ปทุมธานี กลุม่ตวัอยา่งคอืผูเ้คยใชบ้รกิารโดรนการเกษตร จาํนวน 15 คน ใชว้ธิคีดัเลอืกแบบสุม่แบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling ) วธิทีีใ่ชใ้นการวจิยัม ี2 ชนิด คอื 1) การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth 

interview) 2) การอภปิรายกลุ่ม (Focus group) 3) วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชว้เิคราะหเ์น้ือหาแลว้เขยีน

บรรยายเชงิพรรณนา ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร 

โดรนการเกษตรในจงัหวดัปทุมธานี ม ี 2 ดา้นคอื 1) ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร เน่ืองจากหากเป็นการ

ใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้และเพิม่ความเชือ่มัน่ในการใช้

บรกิารจะสง่ผลพฤตกิรรมการใชบ้รกิารซ้ํา 2) ดา้นบุคลากร การทีผู่ใ้หบ้รกิารมบีคุลากรทีม่ทีกัษะ ความรู ้

ทศันคตใินการบรกิารและพฤตกิรรมในการใหบ้รกิารทีด่ ีสง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารโดรนการเกษตร  

 จากผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์แก่ผูใ้หบ้รกิารโดรนการเกษตรในการวางแผนเพือ่ใหบ้รกิารตรง

ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัปทุมธานีต่อไป 

 

  

คาํสาํคญั:  ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด, โดรนการเกษตร, การตดัสนิใจใชบ้รกิาร  



Abstract 

  The objectives of this research were to analyze and suggest factors in the marketing mix 

that affect the use of agricultural drone services for agricultural drone providers. The research 

model was qualitative research using the concept of the marketing mix and the concept of service 

decision-making, quality of service, and people development concepts as the research framework. 

The research area is Pathum Thani Province. The sample key informant of 15 former agricultural 

drone users using the purposive sampling method. Two types of research instruments were used 

1) In-depth interviews 2) Focus groups 3) Data were analyzed using content analysis and then 

writing a descriptive description. There are 2 factors of the marketing mix that affect the decision 

to use agricultural drone service in Pathum Thani Province 1) Service process, if it is a quality 

service it can respond to customer needs and increase service satisfaction, resulting in 

repurchase behavior. 2) Personnel, the fact that service providers have personnel with skills, 

knowledge, service attitudes, and good service behaviors affects the decision to use the 

agricultural drone service. 
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บทนํา 

ประเทศไทยไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่เกษตรกรรม โดยมพีืน้ทีก่ารเกษตรประมาณ 149 ลา้นไร ่และ

มพีชืเศรษฐกจิทีเ่พาะปลกูตามความเหมาะสมของพืน้ทีก่ระจายอยูท่ ัว่ประเทศ เชน่ ขา้ว ออ้ย ขา้วโพด 

มนัสาํปะหลงั ยางพาราและปาลม์น้ํามนั เป็นตน้ และยงัมมีลูคา่การสง่ออกสงูถงึ 1.49 ลา้นลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 17.54 ของการสง่ออกทัง้หมด (สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร,2564)  มปีระชากรภาคการเกษตร 

13.34 ลา้นคน (สถาบนัวจิยัป๋วย อึง้ภากรณ์, 2562)  โดยอายเุฉลีย่ของแรงงานภาคการเกษตรของไทย

เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ โดยปัจจุบนัอายเุฉลีย่ของแรงงานภาคการเกษตรกรไทยอยูท่ี ่56 ปี (สาํนกังานเศรษฐกจิ

การเกษตร,2564)  ทาํใหป้ระสบกบัปัญหาดา้นแรงงานการนําเทคโนโลยดีา้นเกษตรสมยัใหมเ่พือ่เขา้มา

ทดแทนแรงงานจงึเป็นสิง่สาํคญัอยา่งมาก   

ปัจจุบนัเทคโนโลยอีากาศยานไรค้นขบัหรอืโดรน (Unmanned Aerial Vehicle) ถูกนํามาใชง้าน

ในดา้นการเกษตรมากขึน้ สาํหรบัเทคโนโลยอีากาศยานไรค้นขบั หรอืโดรน  มกีารใชง้านเพือ่การเกษตร 

2 ประเภท หลกัๆ ดว้ยกนัคอื (สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ,2565)  1) โดรน

สาํรวจพืน้ที ่(Survey and data mapping) ถูกออกแบบเพือ่ใชง้านในการสาํรวจพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูแปลงเพือ่

วางเกษตรเพือ่แผนการเพาะปลกูอยา่งเหมาะสม ตดิตามการเจรญิเตบิโตหรอืสขุภาพพชื ตลอดจนเกบ็

ขอ้มลูเพือ่เขา้โมเดลประมวลผลทางการเกษตร มกัมกีารใชง้านคูก่บัขอ้มลูทางดา้นดาวเทยีม ขอ้มลูพกิดั

พืน้ที ่ และสภาพอากาศต่างๆ 2) โดรนฉีดพน่สาร (Sprayer drone) ถูกออกแบบมาสาํหรบัการฉีดพน่

สารเคมทีางการเกษตรหรอืปัจจุบนัสามารถหวา่นปุ๋ ยหรอืเมลด็พนัธุไ์ดเ้ชน่กนั โดยมขีนาดบรรจุที่

หลากหลายตัง้แต่ 5-50 ลติร ซึง่สามารถทาํงานไดอ้ยา่งรวดเรว็กวา่คนถงึ 10 เทา่ ลดการสมัผสัสารเคมี

ทางการเกษตรโดยตรง ชว่ยประหยดัสารและน้ําไดถ้งึ 50%  

ผูใ้หบ้รกิารโดรนการเกษตร เป็นอาชพีใหมท่ีไ่ดร้บัความสนใจเพิม่มากขึน้ ในยคุทีเ่ทคโนโลยี

ดา้นโดรนเกษตรมกีารพฒันาและสามารถใชง้านไดห้ลากหลายมากขึน้ ทัง้ยงัชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ

ทางการผลติ ชว่ยลดตน้ทุนประหยดัเวลาและแรงงาน ลดการสมัผสัสารเคมขีองเกษตรโดยตรง ปัจจุบนัผู้

ใหบ้รกิารโดรนทางการเกษตร มทีัง้ในรปูแบบบรษิทั หรอืแพลตฟอรม์ออนไลน์ทีผู่บ้รโิภคสามารถคน้หา

นกับนิไดท้างอนิเตอรเ์น็ต เชน่ Gaorai (เกา้ไร)่ Panya (ปัญญา) หรอืในอนาคตทีผู่ใ้หบ้รกิารหลายราย

กาํลงัพฒันาแอปพลเิคชัน่สาํหรบัการเรยีกใชบ้รกิารโดรนการเกษตร อาชพีผูใ้หบ้รกิารโดรนการเกษตร

สามารถสรา้งรายไดเ้ป็นทีน่่าพอใจ โดยสามารถสรา้งรายไดเ้ฉลีย่วนัละตัง้แต่ 5,000-10,000 บาท หรอื

มากกวา่ 100,000 บาทต่อเดอืน (Depa, 2565) 

 จงัหวดัปทุมธานี ตัง้อยูบ่รเิวณภาคกลางของประเทศไทย มพีืน้ทีข่นาด 1.525 ตารางกโิลเมตร

หรอื 953,660 ไร ่แบ่งเขตการปกครองประกอบไปดว้ย 7 อาํเภอ 60 ตาํบล  มขีนาดพืน้ทีเ่ป็นอนัดบั 16 

ของประเทศ ขนาดของประชากรมากเป็นอนัดบัที ่4 จาํนวน 1,176,412 คน (กรมการปกครอง, 2563) 

โดยเป็นพืน้ทีด่า้นการเกษตร 513,365 ไร ่หรอืรอ้ยละ 53.83 จากฐานขอ้มลูกรมสง่สง่เสรมิการเกษตรมี



การขึน้ทะเบยีนเกษตรกร 32,713 ราย ซึง่โดยสว่นใหญ่เป็นทีน่าขา้ว 343,375 ไร ่หรอืรอ้ยละ 66.88 ของ

พืน้ที ่(กรมพฒันาทีด่นิ, 2564)  

ดงันัน้ทางผูว้จิยัเหน็วา่การศกึษาสว่นประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารโดรนการเกษตร

ในจงัหวดัปทมุธานีในครัง้น้ี เพือ่เป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการหรอื ผูท้ีส่นใจในการนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใช้

ดาํเนินการทางธุรกจิหรอืขยายฐานลกูคา้และปรบัปรุงพฒันาประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพ เหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคอยา่งแทจ้รงิ  

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  

1. เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นประสมการตลาดมผีลต่อการใชบ้รกิารโดรนการเกษตรในเขตจงัหวดั

ปทุมธานี 

2. เพือ่วเิคราะหแ์ละเสนอแนะปัจจยัสว่นสว่นประสมการตลาดทีม่ผีลตอ่การใชบ้รกิารโดรน

การเกษตรเพือ่ผูป้ระกอบการนําไปใชป้ระโยชน์ 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิคณุภาพเป็นการศกึษาปัจจยัสว่นประสมการตลาดทีส่ง่ผลต่อการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารโดรนการเกษตรในเขตจงัหวดัปทุมธานีจงึกาํหนดกรอบแนวคดิในการวจิยัไดด้งัน้ี 

ตวัแปรอสิระ                       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร  

ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย  

ดา้นการสง่เสรมิการตลาดบรกิาร  

ดา้นบคุลากร 

ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร  

ดา้นลกัษณะกายภาพ 

 

การตัดสินใจใช้บริการ 



การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัสว่นประสมการตลาด (Marketing Mix) ซึง่เป็นแนวคดิที ่ Philip Kotler  

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตลาดของโลก ไดใ้หไ้วว้า่สาํหรบัธุรกจิทีใ่หบ้รกิารนัน้จะมคีวามแตกต่างจากสนิคา้

อุปโภคบรโิภคทัว่ไป ซึง่จะประกอบดว้ยสว่นประสมการตลาด 7 อยา่ง (7P’s ) ซึง่จะประกอบไปดว้ย  

ดา้นผลติภณัฑ ์ (Product) คอืการทีผู่ป้ระกอบการหาสนิคา้หรอืบรกิารนัน้มาใหต้รงกบัความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภค โดยผลติภณัฑน์ัน้อาจเป็นไดท้ัง้แบบจบัตอ้งได ้(Tangible) หรอืจบัตอ้งไมไ่ด ้(Intangibles) ดา้น

ราคา (Price) คอืการกาํหนดกลยทุธด์า้นราคาใหม้กีาํไรโดยครอบคลุมทัง้ในสว่นของตน้ทุนของสนิคา้

และบรกิาร ดา้นชอ่งทางจดัจาํหน่าย (Place) คอืการทีผู่ป้ระกอบการเลอืกสรรหาชอ่งทางในการขาย

สนิคา้หรอืบรกิารใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย โดยพจิารณาในสว่นของทาํเลทีต่ ัง้ (Location) และชอ่งทางใน

การนําเสนอสนิคา้และบรกิาร (Channel) ดา้นสง่เสรมิการขาย (Promotion) คอืการทีผู่ป้ระกอบการ

นําเสนอสนิคา้และบรกิารใหล้กูคา้โดยตอ้งการดงึดดูกลุ่มเป้าหมาย กจิกรรมทีใ่ชใ้นการตดิตอ่สือ่สารไป

ยงักลุ่มลกูคา้เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแจง้ขา่วสารชกัจงูประชาสมัพนัธเ์พือ่ใหเ้กดิทศันคตแิละพฤตกิรรม

ในการใชบ้รกิารนัน้ๆ ดา้นบุคลากร (People) คอื การทีผู่ป้ระกอบการมุง่เน้นพฒันาบุคลากรขององคก์ร 

ใหส้ามารถนําเสนอหรอืบรกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่จาํเป็นจะตอ้งอาศยัการคดัเลอืก ฝึกอบรม จงูใจ 

เพือ่ใหพ้นกังานสามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ไดด้แีละแตกต่างจากคูแ่ขง่นอกจากน้ีพนกังาน

เองจะตอ้งมทีศันคตทิีด่ ีมคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรค ์สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดด้อีกี

ดว้ย ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process) คอื ขัน้ตอนหรอืการวางแผนระเบยีบวธิกีารปฏบิตังิานในการ

ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้พือ่ใหธุ้รกจิดาํเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและสามารถมอบสนิคา้และบรกิารไดถู้กตอ้ง

รวดเรว็เพือ่ความพงึพอใจของลกูคา้นัน้เอง ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence) คอื ลกัษณะ

ทางกายภาพ เป็นสว่นสาํคญัทีล่กูคา้หรอืผูม้ารบับรกิารประเมนิความพงึพอใจในการใชง้านและเป็นการ

แสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะของการนําเสนอทีเ่ป็นรปูธรรมแก่ลกูคา้และเป็นการแสดงคุณภาพโดยรวมในการ

บรกิารการบรกิารทีร่วดเรว็ มาตราฐาน       

แนวคดิเกีย่วกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร (Decision to use product and service) David & Del & 

Susan, Customer Behavior, P.484 กล่าววา่ กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคนัน้มดีว้ยกนั 5 

ขัน้ตอน  1) การรบัรูถ้งึความตอ้งการ (Need awareness and Problem recognition) กล่าวคอื เป็นการ

สนิคา้หรอืบรกิารทีต่อ้งการใชโ้ดยการไดร้บัสิง่กระตุน้จากภายนอกเชน่ การโฆษณา สือ่ต่างๆเพือ่ดงึดดู

ความตอ้งการความรูส้กึใหเ้กดิขึน้ หรอื จากความตอ้งการภายในเชน่ หวิ รอ้น เป็นตน้  2) การคน้หา

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ (Information search) คอื กระบวนทีผู่บ้รโิภคเริม่มคีวามตอ้งการทีใ่ชบ้รกิารหรอืซือ้

สนิคา้นัน้ จงึทาํการสบืคน้เพือ่หาขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ทัง้อนิเตอรเ์นท เพือ่นหรอืญาต ิ ทีเ่คยใชส้นิคา้

และบรกิารนัน้ 3) การประเมนิทางเลอืกและเลอืก (Alternative Evaluation and Selection) คอืการ

ประเมนิทางเลอืกต่างๆทีม่ ี 4) การตดัสนิใจซือ้ (Outlet and Purchase decision) จากกระบวนทีผู่บ้รโิภค

มคีวามตอ้งการซือ้ คน้หาขอ้มลู เปรยีบเทยีบสนิคา้และบรกิารต่าง ประเมนิทางเลอืก และสถานทีห่รอื



ชอ่งทางในการซือ้สนิคา้กจ็ะมาถงึการตดัสนิใจซือ้สนิคา้นัน้  5) การประเมนิภายหลงั การซือ้สนิคา้หรอื

บรกิารนัน้ (Post-purchase Process)  เป็นกระบวนการทีผู่บ้รโิภคประเมนิความพงึพอใจต่อสนิคา้

และบรกิารทีต่นเลอืกใชห้รอืซือ้เพือ่ตดัสนิใจวา่จะมกีารใชซ้ํ้าหรอืไมอ่ยา่งไร  

แนวคดิคุณภาพการบรกิาร ซึง่เป็นสว่นสาํคญัในธุรกจิประเภทบรกิาร ใหม้มีาตราฐานเพือ่สง่

มอบบรกิารและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ โดย Ziethaml, Parasuraman และ Berry (1990) กล่าว

วา่ คุณภาพการบรกิารนัน้เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จากความคาดหวงัของลกูคา้หรอืผูร้บับรกิารทีม่ตี่อการบรกิาร

นัน้ โดยแบ่งเป็น 5 ดา้นดว้ยกนั คอื  1)การเป็นรปูธรรมของการบรกิาร (Tangibility) คอื ลกัษณะที่

สามารถสมัผสัไดข้องผูร้บับรกิาร เชน่ สถานที ่ บุคลากร อุปกรณ์ เครือ่งมอื และสภาพแวดลอ้มต่างๆที่

ผูร้บับรกิารรูส้กึไดว้า่ไดร้บัการดแูลอยา่งตัง้ใจจากผูใ้หบ้รกิาร  2) ความน่าเชือ่ถอื (Reliability) คอื 

ความสามารถในการทีผู่ใ้หบ้รกิารสามารถสง่มอบบรกิารหรอืสนิคา้ใหต้รงกบัสญัญาทีใ่หไ้วก้บัผูร้บั 

บรกิาร และการบรกิารนัน้มคีวามถูกตอ้ง เหมาะสม สมํ่าเสมอเหมอืนเดมิ 3) การใหค้วามเชือ่มัน่ต่อลกูคา้ 

(Assurance) คอื สามารถสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัผูร้บับรกิารวา่ผูใ้หบ้รกิารนัน้มทีกัษะความรู ้

ความสามารถในการใหบ้รกิารและตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิารดว้ยความสภุาพมกีรยิา

มารยาททีด่ ีมทีกัษะการตดิต่อสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 4) (Responsiveness) คอื ความพรอ้มและเตม็ใจ

บรกิาร โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี สามารถเขา้ถงึบรกิารไดโ้ดยงา่ยและได้

ความสะดวกจากการบรกิาร และมกีารกระจายการใหบ้รกิารนัน้อยา่งทัว่ถงึ 5) การรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้ 

(Empathy) คอื ความสามารถในการดแูลเอาใจใสผู่ร้บับรกิารตามความตอ้งการทีแ่ตกต่างของผูร้บับรกิาร

แต่ละคน 

กระบวนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารเป็นสว่นทีล่กูคา้ประเมนิปัจจยัดา้นต่างๆรวมทัง้ปัจจยั

สว่นประสมการตลาดเพือ่เลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารโดยคุณภาพการบรกิารจะเป็นสว่นหน่ึงในการ

ประเมนิทางเลอืกเพือ่ตดัสนิใจในการใชบ้รกิารนัน้ 

ระเบียบวิธีวิจยั 

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพโดยพืน้ทีว่จิยั เขตจงัหวดัปทุมธานี โดยผูว้จิยัไมท่ราบจาํนวน

ผูเ้คยใชบ้รกิารโดรนเกษตรทัง้หมดหรอืประชากรทัง้หมด จงึคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง ซึง่เป็นผูเ้คยใชบ้รกิาร  

โดรนการเกษตรในจงัหวดัปทุมธนี จาํนวน 15 คน โดยใชว้ธิกีารคดัเลอืกแบบการสุม่แบบไมอ่าศยัความ

น่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) การคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธิกีารสุม่แบบเฉพาะเจาะจง          

(Purposive Sampling Method) เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นเวลาจงึใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูจากผูม้ลูใหข้อ้มลูหลกั          

(Key Informant ) โดยกาํหนดผูต้อบแบบเป็นการเฉพาะ ดว้ยผูต้อบเป็นกลุ่มเป้าหมายทีเ่หมาะสมกบั

ประเดน็ทีต่อ้งการศกึษา จาํนวน 15 คน และการอภปิรายกลุ่มยอ่ย (Focus group) 



วธิทีีผู่ว้จิยัใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในครัง้น้ี เป็นการสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง (Semi-

Structure Interview) โดยคาํถามสมัภาษณ์มลีกัษณะ คาํถามปลายเปิดและปลายปิด มวีตัถุประสงคเ์พือ่

คน้หาปัจจยัสว่นประสมการตลาดทีผ่ลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร โดยกาํหนดประเดน็คาํถามหลกัตาม

กรอบแนวคดิการวจิยั ระบรุายการขอ้มลูทีต่อ้งการในแต่ละประเดน็  จดัทาํรา่งแบบสมัภาษณ์และคาํถาม

แต่ละประเดน็ ตรวจสอบคณุภาพของแบบสมัภาษณ์ โดยอาจารยท์ีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญ 3 ทา่น วา่

ขอ้มลูถูกตอ้งครบถว้นและตรงตามเน้ือหา และปรบัแกไ้ขตามคาํแนะนํา และนําแบบสมัภาษณ์ทีไ่ด้

ทดลองสมัภาษณ์จรงิ และปรบัแกไ้ขเพือ่ความครบถว้นของเน้ือหาและขอ้มลู เพือ่เป็นแบบสมัภาษณ์

ฉบบัสมบรูณ์ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลู ระหวา่งเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2565 จากนัน้นําขอ้มลู

ทีไ่ดม้าศกึษาพรอ้มกบัการศกึษาเอกสารงานวจิยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆและวเิคราะหส์งัเคราะหข์อ้มลูแลว้

นํามาเขยีนบรรยายเชงิพรรณนา  

ผลการวิจยั 

 การศกึษาวจิยัพบวา่ จากปัญหาดา้นแรงงาน ทีไ่มส่ามารถมาฉีดพน่ไดต้ามกาํหนดเวลาหรอืใช้

ระยะเวลาในการรอคอยคอ่นขา้งนาน สง่ผลใหผ้ลผลติเสยีหายจากการเขา้ทาํลายของศตัรพูชื จงึมกีาร

ตดัสนิใจมาใชบ้รกิารโดรนการเกษตรมากขึน้ โดยผูร้บับรกิารมองวา่ โดรนการเกษตรมขีอ้ดคีอื ทาํงาน

รวดเรว็ ฉีดพน่ไดส้มํ่าเสมอ ลดการเหยยีบยํ้าผลผลติ ลดการสมัผสักบัสารเคมโีดยตรง และไมม่คีา่ใชจ้า่ย

อื่นแอบแฝง ผลการศกึษาปัจจยัสว่นประสมการตลาดมผีลต่อการใชบ้รกิารโดรนการเกษตรในเขตจงัหวดั

ปทุมธานีพบวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้น บุคลากรและกระบวนการใหบ้รกิาร เป็นสว่นสาํคญัที่

ผูร้บับรกิารตดัสนิใจในการใชบ้รกิาร  

ผลการวเิคราะหแ์ละเสนอแนะปัจจยัสว่นสว่นประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารโดรน

การเกษตร เพือ่ผูป้ระกอบการนําไปใชป้ระโยชน์ พบวา่ ผูร้บับรกิารมองวา่ผลติภณัฑโ์ดรน (แบรนด)์ ไม่

มคีวามแตกตา่งกนัดว้ยเทคโนโลยกีารผลติและอื่นๆมคีวามใกลเ้คยีงกนัโดยจะมคีวามแตกต่างในสว่นผู้

ใหบ้รกิาร (Service provider) เทา่นัน้ เน่ืองจากผูใ้หบ้รกิารแต่ละรายมพีนกังานทีม่ปีระสบการณ์และผา่น

การอบรมทีแ่ตกต่างกนัซึง่จะสง่ผลกระบวนการใหบ้รกิารและคุณภาพการใหบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนันัน้เอง 

ราคาการใหบ้รกิารในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัปทมุธานีจะเทา่กนัคอื 60 บาททุกพืน้ที ่ ซึง่เป็นราคาทีเ่ทา่กบัการ

ใชแ้รงงานคนทาํใหไ้มม่กีารจดัรายการสง่เสรมิการขายใดๆ เน่ืองจากมองวา่จะไมคุ่ม้คา่บรกิาร มกีาร

แนะนําบรกิารของตนเองใหรู้จ้กัรปูแบบ 2 คอืการจดัสาธติการฉีดพน่ใหก้บัผูท้ีส่นใจเพือ่สรา้งความมัน่ใจ

ใหล้กูคา้และการจดัทาํป้ายโฆษณาขนาดเลก็เพือ่แนะนําชอ่งทางการตดิต่อต่างๆซึง่เกษตรกรยงัสะดวก

การตดิต่อผา่นชอ่งทางการโทรศพัทจ์องควิ ยงัไมม่กีารเรยีกใชบ้รกิารผา่นชอ่งทางอื่นแต่อยา่งใด  

อภิปรายผลการวิจยั  

งานวจิยัน้ีพบวา่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารโดรนการเกษตรใน

เขตจงัหวดัปทุมธานีสอดคลอ้งกบัแนวคคิคุณภาพการใหบ้รกิารของ Ziethaml, Parasuraman, Berry. 

(1990) ทีบ่อกวา่ คุณภาพเป็นสิง่ทีเ่กคิจากความคาดหมายของลกูคา้หรอืผูร้บับรกิารนัน้ กล่าวคอืหาก



ลกูคา้ไดร้บับรกิารตรงกบัความตอ้งการ ยอ่มสง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสาํหรบัธุรกจิโดรนการ 

เกษตรซึง่เป็นประเภทบรกิารปัจจยัดา้นบุคลากรและกระบวนการใหบ้รกิาร เป็นปัจจยัสาํคญัทีส่ง่ผลต่อ

การตดัสนิใจใชบ้รกิารนัน้เอง เชน่เดยีวกบังานวจิยัของลลติาภรณ์ คาํแจม่ (2565) ซึง่ศกึษามาตราการ

และความปลอดภยัคุณภาพการใหบ้รกิารและสว่นประสมการตลาดทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจใช้

บรกิารสายการบนิตน้ทุนตํ่าและภายใตส้ถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรสั โคโรนาไวรสั 2019 (โควทิ

19) พบวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิารและบุคลากร มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารของสายการบนิ

ตน้ทุนตํ่า  งานวจิยัของ ทพิยไ์พลนิ คงักนัและวชิากร เฮงษฎกุีล (2565) ปัจจยัสว่นประสมการตลาดที่

สง่ผลต่อความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการโรงคดับรรจุทุเรยีนในจงัหวดัจนัทบุรสีาํหรบั

การสง่ออกประเทศจนี ซึง่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดเรยีงตามลาํดบัความสาํคญัไดด้งัน้ี ดา้น

บุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นชอ่งทางจดัจาํหน่าย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นสง่เสรมิการตลาด ดา้น

ลกัษณะกายภาพ และราคา ตามลาํดบั และงานวจิยัของ สมบตั ิ แหวนวงศ ์ และ เกยีรตชิยัเวษฎาพนัธุ ์

(2560) พบวา่ ปัจจยัดา้นสง่เสรมิการตลาด กระบวนการใหบ้รกิาร และลกัษณะกายภาพ สง่ผลต่อการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารคารแ์ครใ์นจงัหวดัปทุมธานี ซึง่จะเหน็ไดว้า่ ดา้นบุคลากรและกระบวนการใหบ้รกิารนัน้

มคีวามสาํคญั เชน่เดยีวกบัปัจจยัสว่นประสมการตลาดทีส่าํคญัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใชบ้รกิารของโดรน

การเกษตรในเขตจงัหวดัปทุมธานี คอื ดา้นบุคลากรและดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

การวเิคราะหแ์ละเสนอแนะสาํหรบัผูใ้หบ้รกิารโดรนการเกษตรในพืน้ทีจ่งัหวดัปทมุธานี สามารถนํา

ผลวจิยัทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์เพือ่การพฒันาทกัษะ (Skill) ความรู ้ (Knowledge) ของพนกังานรวมทัง้

กระบวนการในการใหบ้รกิารทีเ่ป็นไปตามมาตราฐานและความตอ้งการของลกูคา้ เชน่ การพฒันา

พฤตกิรรมการใหบ้รกิาร ทศันคตทิีด่แีละเป็นไปตามปรารถนา  

การวเิคราะหผ์ลในสว่นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค จะเหน็ไดว้า่กระบวนการตดัสนิใจในการเรยีกใชบ้รกิาร 

โดรนการเกษตรในเขตจงัหวดัปทุมธานี มดีงัน้ีคอื การตระหนกัและรบัรูปั้ญหา (Problem recognition) 

ซึง่พบวา่ ปัญหาดา้นแรงงาน เป็นสิง่กระตุน้ใหเ้กษตรกรตดัสนิใจเปลีย่นมาใชบ้รกิารโดรนการเกษตรมาก

ขึน้ ในกระบวนการคน้หาขอ้มลู (Information search) ผูร้บับรกิารมกัจะหาขอ้มลูจากแหล่งภายนอก 

(External search) ไมว่า่จะเป็นเพือ่นบา้นทีเ่คยเรยีกใชบ้รกิารหรอืการไปดกูารสาธติฉีดพน่แปลง

ขา้งเคยีงหรอืการหาขอ้มลูจากการโฆษณาผา่นสือ่แบบออฟไลน์เชน่ ป้ายแนะนําพรอ้มเบอรโ์ทรศพัท ์

กระบวนการในการประเมนิทางเลอืกและตดัสนิใจซือ้ (Evaluation of alternative and Purchase 

decision) นัน้ใชเ้วลาในการเปรยีบเทยีบคอ่นขา้งนานเพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจในประสทิธภิาพการฉีดพน่

วา่ไมแ่ตกต่างกบัการใชแ้รงงานแบบเดมิ และสดุทา้ย การประเมนิความพงึพอใจ (Purchase evaluation) 

เป็นกระบวนการสาํคญัทีจ่ะสง่ผลต่อการใชบ้รกิารซํ้าในครัง้ต่อไปหากกระบวนการใหบ้รกิารและ

พนกังาน สามารถใหบ้รกิารไดต้ามมาตราฐาน เป็นตน้ 

 



ข้อเสนอแนะ 

 1.ผลงานวจิยัน้ีไดแ้สดงใหเ้หน็วา่คุณภาพในการใหบ้รกิารมสีว่นสาํคญัในการตดัสนิใจใชบ้รกิาร

โดรนการเกษตรเพราะฉะนัน้ผูใ้หบ้รกิารเองควรใหค้วามสาํคญักบัสว่นน้ีเพือ่สรา้งมาตราฐานและความ

พงึพอใจต่อลกูคา้หากสามารถดาํเนินการไดก้จ็ะมสีว่นชว่ยใหเ้กดิกระบวนการซือ้ซ้ําไดใ้นอนาคต  

 2.ผลงานวจิยัน้ีแสดงใหเ้หน็วา่ปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นบุคลากรและกระบวนการ

ใหบ้รกิารเป็นสว่นสาํคญัในการตดัสนิใจใชบ้รกิารโดรนการเกษตรผูใ้หบ้รกิารทัง้ในรปูแบบบรษิทัหรอื

อสิระสามารถนําขอ้มลูน้ีเพือ่ใชใ้นการวางแผนพฒันากระบวนการใหบ้รกิารและบุคลากรใหม้ี

ประสทิธภิาพ และมาตราฐานต่อไป  

 3.หากมผีูส้นใจในการศกึษาปัจจยัสว่นประสมการตลาดในการใชบ้รกิารโดรนการเกษตร 

สามารถนําผลวจิยัน้ีไปใชง้านเพือ่ขยายผลในพืน้ทีอ่ื่นและศกึษาคน้ควา้เพือ่ใหธุ้รกจิการใหบ้รกิารโดรน

การเกษตรสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการและเตบิโตยิง่ขึน้ไปในอนาคต  
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