
 

บทท่ี 2 
ทฤษฎี  แนวคิด  และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาปจจยัท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) มาใชของ 

คนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI)  คร้ังนี้  ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อใชเปนแนวทางในการทําการศึกษา  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมท้ังหมดตามลําดับ ดงันี้ 
  
ทฤษฎี และแนวคิด 

แนวคิดสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
  ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2541: 35-36) ไดอธิบายแนวคิดสวนประสม
การตลาดวา สวนประสมการตลาด หรือ 4P หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษัทได
ใชรวมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจตอกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเคร่ืองมือตอไปนี้ 

1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพือ่สนองความ 
ตองการของลูกคาใหพึงพอใจ อาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนกไ็ด ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา 
บริการ ความคิด สถานท่ี 

2) ราคา  (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน โดยราคาเปนตนทุนของ 
ลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาผลิตภัณฑกบัราคา ถาคุณคาสูงกวาราคาก็จะมีการ
ตัดสินใจซ้ือ 

3) การจัดจําหนาย (Place) หมายถึงโครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวย 
สถาบันและกจิกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด 

4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูล 
ระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือ 

 
โครงสรางระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS)    (http://www.nectec.or.th) 
GPS  ยอมาจาก  “Global  Positioning  System”  ช่ือภาษาไทยบัญญัติโดย

คณะกรรมการบัญญัติศัพทเทคโนโลยีสารสนเทศ  ราชบัณฑิตยสถาน  เม่ือเดือนพฤษภาคม  2541  
ไววา   "ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก"  ช่ือเต็มของระบบน้ีคือ  NAVSTAR  Global  Positioning  
System   คําวา  NAVSTAR   เปนอักษรยอมาจาก  Navigation  Satellite  Timing  and  Ranging  
ภาคของคําวาดาวเทียมสําหรับนํารอง  คือระบบท่ีระบุตําแหนงทุกแหงบนโลก  จากกลุมดาวเทียม 
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24 ดวง ท่ีโคจรอยูรอบโลก  ในระดับสูงท่ีพนจากคล่ืนวทิยุรบกวนของโลกและวิธีการท่ีสามารถให
ความถูกตองเพียงพอท่ีจะใชช้ีบอกตําแหนงไดทุกแหงบนโลกตลอดเวลา  24  ช่ัวโมง   

 

 
รูปท่ี 1  แสดงดาวเทียม NAVSTAR ของสหรัฐ 

 
                           องคประกอบของระบบดาวเทียม  GPS   

สามารถแบงออกไดเปน  3  องคประกอบ  ไดแก  
1.  สวนศูนยควบคุมกลาง  (Control  Station  Segment)  ซ่ึงเปนศูนยควบคุม

ระบบและบัญชาการการทํางานของระบบ  GPS  รวมไปถึงการตรวจตราดูความเรียบรอยของระบบ   
ต้ังอยูท่ีฐานทัพอากาศเมือง  Colorado  Spring  สหรัฐอเมริกา  และศูนยควบคุมกลางประกอบดวย 
 1.1 สถานีสังเกตการณ  (Monitor  Station)  จํานวน  5  แหง  กระจายอยูตาม
จุดตางๆ ของโลก   
  - หมูเกาะฮาวาย (Hawaii) ในมหาสมุทรแปซิฟก 
  - หมูเกาะอัสเซนชัน (Ascension) มหาสมุทรแอตแลนติก 
  - หมูเกาะดิเอโกการเซีย (Diego Garcia) มหาสมุทรอินเดีย 
  - หมูเกาะควาจาเลียน (Kwajalein) ประเทศฟลิปปนส 
  - เมืองโคโลราโดสปริงส, สหรัฐอเมริกา 
  1.2 จานสงสัญญาณภาคพ้ืนดิน  (Ground  Antennas) ซ่ึงมีอยูดวยกัน  3  จุด  
ไดแก  
  - หมูเกาะควาจาเลียน 
  - หมูเกาะดิเอโกการเซีย 
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  - หมูเกาะอัสเซนซัน 
 1.3 ศูนยบัญชาการ  (Master  Control  Station) ต้ังอยูฐานทัพอากาศสหรัฐฯ  
Schriever AFB  รัฐ  Colorado 

 
รูปท่ี  2  แสดงสถานีควบคุมระบบดาวเทียม GPS 5 แหง 
 
 

 2.  สวนอวกาศ  (Space  Segment)  จะประกอบดวย 
  -  ดาวเทียมท้ังหมด  24  ดวง  แตละดวงโคจรรอบโลกเปนเวลา  12  
ช่ัวโมง  
 -  มีความสูงของวงโคจรอยูประมาณ  11,000  ไมลจากพื้นโลก 
 -  ดาวเทียมแตละดวงจะมีนาฬกิาอะตอม  (Atomic  Clock )  ติดต้ังอยูถึง  
4 เคร่ือง   ซ่ึงจะใหเวลาท่ีถูกตองมาก 
 -  มีระนาบของวงโคจร  6  ระนาบ  แตละระนาบมีดาวเทียม  4  ดวง  และ
เอียงทํามุมกับเสนศูนยสูตร  (Equator)  เปนมุม  55  องศา 

3.  สวนผูใชงาน  (User  Segment)  ประกอบดวย 2 สวนใหญๆ คือ สวนท่ี
เกี่ยวของกับทางทหาร  (Military)  และทางพลเรือน  (Civilian)  ซ่ึงทางพลเรือนจะไดรับสัญญาณ
ฟรี  แตผูใชตองรับผิดชอบหาซ้ือจานรับ  (Antenna)  และเคร่ืองรับ  (Receiver)  ดวยตนเอง    

 
สวนประกอบของเคร่ืองรับสัญญาญาณดาวเทียม  GPS  

โดยท่ัวไปเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม  (Receiver)  ประกอบดวย  3  สวนคือ 
 1.  สวนเสาอากาศ  (Antenna) 
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 2.   ตัวเคร่ือง  (Body) 
 3.   สวนใหพลังงาน  (Battery) 

 

 
 

รูปท่ี 3  แสดงองคประกอบของระบบดาวเทียม GPS 
 
 
หลักการทํางานของ GPS 
หลักการของเคร่ือง GPS คือการคํานวณระยะทางระหวางดาวเทียมกบัเคร่ือง GPS 

ซ่ึงจะตองใชระยะทางจากดาวเทียมอยางตํ่า 3 ดวง เพื่อใหไดตําแหนงท่ีแนนอน ซ่ึงเม่ือเคร่ือง GPS 
สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมได 3 ดวงข้ึนไปแลว จะมีคํานวณระยะทางระหวางดาวเทียมถึง
เคร่ือง GPS โดยจากสูตรคํานวณทางฟสิกสคือ 

 
ความเร็ว X เวลา = ระยะทาง 
โดยดาวเทียมท้ัง 3  ดวงจะสงสัญญาณท่ีเหมือนกนัมายงัเคร่ือง GPS โดยความเร็ว

แสง (186,000 ไมลตอวินาที) แตระยะเวลาในการรับสัญญาณไดจากดาวเทียมแตละดวงนั้นจะไม
เทากัน เนื่องจากระยะทางไมเทากัน  

ขอมูลตําแหนงท่ีไดมานั้น สามารถใชรวมกับโปรแกรมในเคร่ือง GPS เพื่อบอกจุด
บนแผนท่ี และแสดงตําแหนงของเราวาอยูจุดใดของแผนท่ีไดอีกดวย ท้ังนี้ก็ข้ึนกับขอมูลแผนท่ีท่ีติด
มากับเคร่ืองดวยวามีความแมนยําเพยีงใด โดยแผนท่ีพืน้ฐานจะไมไดติดต้ังมากับเคร่ือง GPS   ทุก
รุน ซ่ึงอาจจะตองซ้ือแยกจากตัวเคร่ือง  
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ในประเทศไทยมีการใชงาน GPS กันมาหลายปแลว แตเม่ือกอนเปนกลุมท่ี
คอนขางจะแคบ เนื่องจากเปน GPS ท่ีนํามาใชในการนาํทางโดยเฉพาะ  เรียกวาเปนแบบ Stand 
alone คือมีฟงกช่ันการทํางานอยางเดยีว   ในปจจุบันมีผูผลิตแผนท่ี GPS ในภูมิภาคตาง ๆ ของ
ประเทศไทย ใหเลือกซ้ือกันหลายราย  แมวาในหลายๆ จุด อาจยังขาดรายละเอียด และไมครอบคลุม
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  เทียบไมไดกับแผนที่ของทางประเทศในกลุมยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา หรือ
แมแตบางประเทศในเอเชีย เชน ญ่ีปุน ฮองกง แตก็ถือวาอยูในเกณฑใชงานได โดยเฉพาะแผนท่ีใน
สวนของกรุงเทพมหานคร  ผูใชสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรับ GPS ไดหลายแบบ  แตแบบท่ีไดรับความ
นิยมท่ีสุดนาจะเปน GPS Navigator ท่ีมี Bluetooth เหมาะสําหรับการใชงานในรถยนตหรือ
ยานพาหนะทางบก ทางเรือ และทางอากาศไดเปนอยางดีเพราะสามารถพกพาไปไดสะดวก ท่ีสําคัญ
การใชงาน GPS สามารถใชไดตลอดเวลาท่ีตองการ และไมเสียคาใชจายแตอยางใด 
 

GPS ท่ีใชในประเทศไทย แบงเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 
1.  GPS ท่ีมีหนาท่ีในการนําทางโดยเฉพาะ  ซ่ึงประโยชนคือ นําทางใหเราสามารถ

ไปยังท่ีตางๆ ท่ีเราไมรูจัก และสามารถรูไดวาปจจุบัน เราอยูตรงสวนไหนของประเทศ  ซ่ึง
ชวงแรกๆท่ีออกมาจะมีหนาตาเปนหนาจอแบบขาวดํา และถูกออกแบบมาใหใชงานแบบลุยๆ 
อาจจะดวยเทคโนโลยีท่ีมีราคาแพงและใหมในประเทศไทยพอสมควรในสมัยนั้น ทําใหมีกลุม
ผูใชงานจํากัด  ในปจจุบันเร่ิมเปนท่ีรูจักและใชกันแพรหลายมากข้ึน ซ่ึงผูจัดจําหนายก็มีอยูมากมาย
หลายยี่หอ เชน Garmin , Magelland ฯลฯ   และไดเพิ่มความสามารถอื่นๆ ลงไปดวยนอกจากจะ
เอาไวใชนําทางอยางเดียว เชน ฟงเพลง    สําหรับ GPS แบบนี้เหมาะกับผูใชงานท่ีเนนการทํางาน
เฉพาะดานการนําทาง 

2. GPS ท่ีไมไดเนนการทํางานเฉพาะนําทางเทานั้น ยังสามารถใชงานอยางอ่ืนได 
อีกอยางเชน ใชโปรแกรมตางๆ จดบันทึก บันทึกเสียง ขอมูล เลนเกมส หรือ โทรศัพท ฯลฯ ซ่ึงจะ
เห็นไดวาอุปกรณท่ีสามารถรองรับการทํางานอยางท่ีกลาวไปแลวนั้นจะเปนพวก PDA และสําหรับ
ในปจจุบันก็คงจะเปน Palm , Pocket PC และ Pocket PC Phone ท่ีนํามาผนวกกับความสามารถการ
นําทางของ GPS   ซ่ึงชวงแรกๆ นั้น Garmin  เปนผูบุกเบิก PDA ท่ีมี GPS Reciever ในตัวออกมา ท่ี
นิยมใชกันคือ Palm   แตเม่ือเทคโนโลยีกาวไป Pocket PC ไดเปรียบ Palm ข้ึนมาทําให Garmin ก็
หันมาจับ Pocket PC ใส GPS Reciever เขาไป  นอกจากนี้ยังมีคายอ่ืนๆ อีกหลายคายท่ีผลิต GPS ท่ี
เปน Pocket PC ออกมาในตลาด อยางเชน Speed Navi (Mio) และ คายท่ีผลิต Pocket PC อยาง 
ASUS , Eten , Fujitsu-Seimens ฯลฯ  ก็มารวมดวย และอนาคตยังมีอีกหลายคายท่ีหันมาใหความ
สนใจทาง GPS ดวยเหมือนกัน   ( ท่ีมา http://www.pdamobiz.com) 
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                           ขั้นตอนการใชงานของระบบ GPS ในรถแท็กซ่ี 
เม่ือมีผูใชบริการเขามาติดตอใชบริการ เจาหนาท่ีศูนยจะสอบถามช่ือ เบอร

โทรศัพท และเสนทางท่ีจะไป  จากนั้นระบบคอมพิวเตอรจะจัดสงขอมูลของผูโดยสารผานระบบ
ดาวเทียมไปยังแท็กซ่ีในสังกัดภายใน 5 นาที  ผานทางหนาจอ  ซ่ึงจัดสงดวยระบบการแบงเปนไซต 
คือการจัดแบงพื้นท่ีออกเปนโซน เคร่ืองตรวจสัญญาณจะบอกวาขณะน้ีแท็กซ่ีคันใดอยูในโซนไหน 
เพื่อท่ีศูนยจะจัดสงขอมูลไปไดถูกตอง 

ระบบการติดตอของ GPS ในรถแท็กซ่ี 
ระบบแรก GPS แบบ Polling     
เปนการสงสัญญาณจากเคร่ือง GPS ของรถแตละคันเช่ือมตอมายังศูนยขอมูล

สวนกลางเพื่อเก็บขอมูล  โดยเจาหนาท่ีศูนยจะบันทึกขอมูลของผูขับข่ีไว ระบบจะทําการบันทึก
ขอมูลของรถโดยอัตโนมัติ และบันทึกลงระบบคอมพิวเตอรการใชบริการสามารถขอดูขอมูลรถ
ยอนหลังไดทุกคัน โดยสามารถทราบวาเม่ือเวลา 5 หรือ 10 นาท่ีท่ีแลว รถคันท่ีตองการทราบขอมูล
อยู ณ ตําแหนงใด   

ระบบท่ีสอง GPS แบบ Access on Demand 
ระบบนี้ศูนยขอมูลสวนกลางสามารถดูขอมูลของรถของรถคันท่ีตองการทราบได 

พรอมกันหลายคัน  ในเวลาปจจุบัน จากขอมูลจะสามารถทราบวา ณ ขณะนัน้ รถคันท่ีตองการ
ทราบขอมูล อยูท่ีใด ใครเปนผูขับ  หรือเรียกระบบนี้อีกอยางวา ระบบ Realtimes 
 

 
 

รูปท่ี  6 หนาจอเคร่ืองรับสัญญาณระบบกําหนดตําแหนงบนโลก 
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ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
   
  ชวลิต  ทิพากรวงศ (2546) ไดศึกษาเร่ือง การใชรถแท็กซ่ีท่ีติดต้ังเคร่ืองรับ
สัญญาณจีพีเอสเพื่อบันทึกเวลาการเดินทางในกรุงเทพมหานคร  พบวา รถแท็กซ่ีมีระยะทางแลน
เฉล่ียเทากับ 489 กิโลเมตรตอวัน  เสนทางแลนหลากหลายท้ังถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก 
ซอย และทางดวน  แตสวนใหญมักแลนบนถนนสายหลัก  จากการประเมินความสามารถของการ
รับสัญญาณจีพีเอส โดยเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 5 คัน  ใชเวลาเก็บขอมูล 30 วัน  เสนทางท่ีเลือก
เปนเสนทางหลัก 7 สาย  ท่ีมีสวนสําคัญกับการจราจรในกรุงเทพ   ถนนท่ีสามารถรับขอมูล
การจราจรจากสัญญาณจีพีเอสไดดีท่ีสุดคือ เขตวัฒนา  รองลงมาคือ ดินแดง  หวยขวาง  ราชเทวี  
ปทุมวัน  คลองเตย  และพญาไท ตามลําดับ  บริเวณอับสัญญาณไมสามารถรับสัญญาณจากจีพีเอส
ไดคือ    ชวงถนนใตทางดวนหรือทางขามแยก  ชวงถนนท่ีมีตึกอาคารสูงอยูรอบขางถนน  ชวงถนน
ใตสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนกรุงเทพ  และ ชวงถนนในอุโมงค  วันทํางานราชการชวงเวลาท่ี
การจราจรติดขัดมากท่ีสุดคือเวลาเรงดวนในตอนเย็น  ในวันหยุดราชการเวลาท่ีการจราจรติดขัดมาก
ท่ีสุดคือตอนกลางวัน 
   
  จุฬาลักษณ  ยงเกียรติพาณิช และ ฉันทวุฒิ  วรรณิสสร (2549) ไดศึกษาการใช
ระบบวิทยุส่ือสารและระบบบอกพิกัดผานดาวเทียมในการใหบริการของธุรกิจรถแท็กซ่ี  พบวา ใน
สวนของผูใชบริการระบบบอกพิกัดผานดาวเทียม มีอายุระหวาง 30-40 ป  มีอายุงานในการขับรถ
แท็กซ่ีรับจาง 1-3 ป  รายไดเฉล่ีย 10,000 – 15,000 บาท  โดยรถสวนใหญเปนรถเชา  ชวงเวลาท่ี
ทํางานเปนเวลากลางวัน  จากการเปรียบเทียบการใชงานของท้ัง 2 ระบบ  ผูใชงานสวนใหญเลือก
การใชวิทยุส่ือสารมากกวาระบบบอกพิกัดผานดาวเทียม เนื่องจากมีการใชงานท่ีงายกวา สวนผูท่ี
เลือกระบบบอกพิกัดผานดาวเทียมสวนใหญ คิดวาระบบสามารถปองกันการโจรกรรมรถไดดีกวา  
ในเร่ืองความถูกตองของขอมูลและการใหความชวยเหลือขณะหลงทาง ระบบวิทยุส่ือสารมีมากกวา
ระบบบอกพิกดัผานดาวเทียม และระบบบอกพิกัดผานดาวเทียมจะไดลูกคาเพิ่มมากข้ึนกวาระบบ
วิทยุส่ือสาร แตระบบบอกพิกัดผานดาวเทียมจะตองเสียคาใชจายในการบํารุงรักษาระบบมากกวา
ผูใชบริการระบบวิทยุส่ือสาร   ปญหาของระบบวิทยุส่ือสารคือ ผูขับรถแท็กซ่ีไมยอมใชอุปกรณท่ี
อยูภายในรถ เนื่องจากเสียเวลาในการไปหาลูกคา  ปญหาของระบบบอกพิกัดผานดาวเทียมท่ีพบ
มากท่ีสุด คือ ไมเขาใจเสนทางท่ีศูนยวทิยุใหมา และ ไมเขาใจวธีิการใชงานของระบบทําใหเกิด
ความสับสนในคร้ังแรก   เหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกใชวิทยุส่ือสาร คือ เนื่องจากกฎหมายบังคับ  
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เหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกใชระบบบอกพิกัดผานดาวเทียม คือ เถาแกเปนคนติดต้ังเพิ่มใหเอง และ
กฎหมายบังคับใช 

บุญเสริม บูรณวัฒนาโชค  (2550) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกซ้ือเคร่ือง GPS สําหรับรถยนตในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา กลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศ
ชาย  อายุ 20-29 ป  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  รายได 20,001-30,000 บาท    รูจักเคร่ือง GPS จาก
ส่ือและแหลงขอมูลทางดานอินเตอรเน็ต โดยมีความสนใจจะซ้ือเคร่ืองใหม เหตุผลท่ีเลือกซ้ือคือ ใช
นําทางเม่ือไปในเสนทางท่ีไมรูจัก  รองลงมาชอบลองเทคโนโลยีใหม  สวนท่ีไมสนใจซ้ือเนื่องจาก
เปนสินคาฟุมเฟอย เกนิความจําเปน  ตราสินคาของเคร่ือง GPS ท่ีเลือกซ้ือคือ Garmin ซ่ึงเปนผูนํา
ตลาดในเคร่ือง GPS  รองลงมาคือ ตองการซ้ือแตยังไมมีความรู   ชนิดของเคร่ือง GPS ท่ีเลือกคือ 
แบบพกพาได (Portable)  รองลงมาคือ พีดเีอ (PDA)   สําหรับดานปจจยัการตลาดใหความสําคัญใน
เร่ืองประโยชนใชสอย  รองลงมาคือการรับประกันสินคาและบริการหลังการขาย มากกวาในเร่ือง
ราคา สวนลดหรือของแถมตางๆ  ในดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญในระดับมากในเร่ืองสมบัติของ
เคร่ืองคือ ความเท่ียงตรงแมนยําในการนําทางและความละเอียดของแผนท่ี  ในดานราคา ไดแก  การ
ประหยดัคาใชจายคาน้ํามันเช้ือเพลิง   ในดานชองทางจัดจําหนาย ไดแก มีบริการซ้ือผานรานคา
ตัวแทนจําหนายของบริษัท   ในดานการสงเสริมการตลาด   ไดแก การบริการการรับรูขอมูล
ขาวสารจากอินเตอรเน็ต  ขอเสนอแนะคือ ตองการใหเคร่ืองสามารถแนะนําหรือหลีกเล่ียงเสนทางท่ี
รถติดหรือสภาพการจราจรหนาแนนได   


