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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวิธีการด าเนินงานและการใชเ้คร่ืองมือวดัผลการ
ด าเนินงานดา้นการตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ของเจา้ของธุรกิจ โดยใชก้ารสมัภาษณ์เจา้ของธุรกิจต่างๆท่ีมี
การใชส่ื้อออนไลน์ในการด าเนินธุรกิจ มกีารเก็บขอ้มูลจากกลุ่มท่ีขายสินคา้ออนไลน์ผา่นช่องทาง
ต่างๆ โดยเป็นผูท่ี้สนใจใชช่้องทางต่างๆในการโฆษณา ขายสินคา้หรือบริการ เพื่อด าเนินธุรกิจ จาก

ผลการวิจยัพบว่า เจา้ของธุรกิจเลง็เห็นความส าคญัของการตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ และมีการด าเนินงาน
ดา้นการตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ จึงสรุปไดว้่า การตลาดอิเลก็ทรอนิกส์เป็นช่องทางท่ีช่วยใหเ้จา้ของธุรกิจ
ในการสร้างปฎิสมัพนัธก์บักบัลูกคา้ จึงเป็นส่ือท่ีเหมาะส าหรับเจา้ของธุรกิจ แต่ท่ีเจา้ของธุรกิจ 
จ  าเป็นตอ้งศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจออนไลน์ เช่น หลกัการตลาดออนไลน์ 
การสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัช่องทางออนไลน์ของตน รวมถึงกฎหมายท่ีถูกก าหนดข้ึนเก่ียวกบัการ

ด าเนินธุรกิจออนไลน์ เพ่ือท าใหก้ารด าเนินธุรกิจมีความย ัง่ยนื น่าเช่ือถือและเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คง 

1.บทน า 

  ปัจจุบนัธุรกิจดา้นโลจิสติกส์มีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนอนัเน่ืองดว้ยมีการเปิดเป็นการคา้ท่ีเสรีกนั
มากข้ึน เป็นเหตุใหอ้งคก์รธุรกิจต่างๆจ าเป็นตอ้งหาแนวทางเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั
เร่ืองของการขนส่ง ผูม้ีประสบการณ์ยาวนานในวงการโลจิสติกส์ ผูน้  านวตักรรมมาพฒันาองคก์ร และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้น e-Commerce, Multimodal Transportation และ Last Mile Delivery บรรยายในหวัขอ้ 
“สถานการณ์ของโซ่อุปทานอาหารในเอเชีย” โดยกล่าวว่า ระบบโซ่อุปทานในปัจจุบนัมีบทบาทส าคญั

มาก เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ บริษทัท่ีสามารถบริหารจดัการโซ่อุปทาน 
และส่งสินคา้ถึงมือลูกคา้ไดร้วดเร็วกว่ายอ่มมีโอกาสประสบความส าเร็จในตลาดไดม้ากกว่า อยา่งไรก็
ดี การจดัการเร่ืองโซ่อุปทานเป็นส่ิงท่ีมีความซบัซอ้น และไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะท าใหเ้สร็จสมบูรณ์ไดใ้น
คร้ังเดียว ระบบโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพนั้นมีหลากหลายรูปแบบ มีกระบวนการและวิธีการจดัการ
ท่ีต่างกนั เราจ  าเป็นตอ้งรู้วิธีการบริหารจดัการกบัแต่ละรูปแบบ ส่ิงส าคญัคือตอ้งทราบว่าผูบ้ริโภค



 
 

ตอ้งการอะไร เพื่อท่ีจะไดต้อบสนองความตอ้งการไดต้รงจุด การแข่งขนัในยคุปัจจุบนั ไม่ไดแ้ข่งขนัท่ี
ตวัผลิตภณัฑ ์เพราะสินคา้อาจไม่แตกต่างกนัมากนกั แต่เป็นการแข่งขนัท่ีโซ่อุปทาน คือ ตอ้งรวดเร็ว 
ดงันั้น ผูป้ระกอบการตอ้งอาศยัความไดเ้ปรียบในเร่ืองโซ่อุปทาน วดักนัว่าใครมีการจดัส่งท่ีรวดเร็ว

ทนัใจมากกว่า (นายเทจ มยัยร์ู คอนแทร็คเตอร์,2562) 

 ธุรกิจโลจิสติกส์ ในปี 2561 น่าจะเติบโตไดเ้ป็นอย่างดีท่ามกลางการแข่งขนัอย่างเขม้ข้น
ของผูป้ระกอบการ แนวโนม้การน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์น่าจะเพ่ิมข้ึน เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการ จดัการตน้ทุนโลจิสติกส์ใหม้ีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดรับกบักระแส

ปรับเปล่ียนสู่สังคมเศรษฐกิจแบบดิจิทัล ดังนั้น ในปีหน้าจะได้เห็นภาพการแข่งขนัของผูใ้ห้ผู ้
บริการโลจิสติกส์ในการรองรับ E- Commerce ท่ีชดัเจนข้ึน เพ่ือแย่งชิง ส่วนแบ่งทางการตลาดของ
การคา้ออนไลน์ท่ีขยายตวัอยา่งกา้วกระโดด ส่งผลใหค้วามตอ้งการบริการโลจิสติกส์ เพ่ิมข้ึนเป็นเงา
ตามตัว ธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก ในปี2561 น่าจะมีมูลค่า 145,100 -147,300 ลา้นบาท ขยายตวัท่ี 
ร้อยละ 5.3-7.0 จากปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมีมูลค่า 137,700 ลา้นบาท โดยภาคการขนส่งทางบกคาดว่า จะ

ขยายตัวตามทิศทางเศรษฐกิจท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทั้ งจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน 
ประกอบกับแรงหนุนของ E-Commerce ท่ีขยายตวัอย่างโดดเด่น อย่างไรก็ดี ยงัมีประเด็นท้าทาย 
จากการส่งออกท่ีขยายตวัอยา่งชะลอลงจากปี 2560 ท่ีน่าจะเป็นปัจจยัฉุดร้ังให้ภาคการขนส่งสินคา้ 

ทางบกในปี 2561 ยงัคงขยายตวัใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา(ศูนยว์ิจยักสิกรไทย,2562) 

ตามท่ีกรมการขนส่งทางบกได้ประกาศก าหนดให้รถโดยสารและรถบรรทุกตอ้งติดตั้ง
เคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลจากการใช้รถมายงัศูนย์
บริหารจดัการเดินรถระบบ GPS ไดแ้บบเรียลไทม ์เพื่อควบคุมก ากบัดูแลผูข้บัรถใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีได้
อยา่งปลอดภยั ทั้งน้ี ไดม้ีการตรวจสอบพบรายงานขอ้มูลการเดินท่ีผดิปกติ เช่น รถมีการเคล่ือนท่ีแต่
มีอตัราความเร็วเป็นศูนย ์พิกดัต าแหน่งของรถไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงเกิดจากผูป้ระกอบการขนส่งหรือผูข้บั

รถบางรายหลบเล่ียงการส่งข้อมูลการใช้รถโดยใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองรบกวนสัญญาณหรือตัด
สัญญาณ GPS ท าให้ขอ้มูล พิกดั ต าแหน่งเคล่ือนท่ีของรถไม่สามารถส่งขอ้มูลมายงัศูนยบ์ริหาร
จดัการเดินรถระบบ GPS ซ่ึงการกระท าดงักล่าวมีความผดิตามกฎหมายทั้งผูข้ายและผูใ้ช ้ดงัน้ี ผูข้บั
รถมีความผดิฐานไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงความปลอดภยัในการขนส่ง ไม่ใชเ้คร่ืองอุปกรณ์และ
ส่วนควบของรถตาม ท่ีกฎหมายก าหนด ตามมาตรา 102 (4) ประกอบมาตรา 127 แห่ ง
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และน าอุปกรณ์หรือเคร่ืองรบกวนสัญญาณหรือตัด



 
 

สญัญาณ GPS ท่ียดึไวพ้ร้อมผูข้บัรถท่ีกระท าความผดิเขา้แจง้ความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
เพื่อด าเนินคดีในขอ้หาความผิดตามพระราชบญัญติัวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2558 มาตรา 6 และมาตรา 

23 (กรมขนส่งทางบก,2562 ) 

หลังจากกรมการขนส่งทางบกก าหนดให้ รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้ 
(ยกเวน้ รถสองแถว, รถหมวด 4และรถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 
ลอ้ข้ึนไป) ท่ีจดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 25 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป ตอ้งติดตั้ง GPS และเช่ือมโยง
ขอ้มูลเขา้กบัศูนยบ์ริหารจดัการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก  โดยจดัเก็บขอ้มูล เช่น ขอ้มูลการ

ใช้ความเร็ว, ชั่วโมงการขับข่ี  และต าแหน่งพิกัดของรถ ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือ  ท่ีสามารถช่วยให้
ผูป้ระกอบการขนส่งสามารถติดตามพฤติกรรมผูข้บัรถ เพื่อก  าหนดมาตรการในการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกอีกทั้งยงัสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือบริหาร
การขนส่งทางบกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงรถท่ียงัไม่ไดรั้บการติดตั้งตอ้งติดตั้งให้แลว้เสร็จ
ข้ึนอยู่กบัประเภทรถแต่ละประเภทเช่น รถโดยสารสองชั้น ก าหนดติดตั้งภายในรอบปี ภาษี 2559 

รถโดยสารสาธารณะประเภทอ่ืนๆ ก าหนดติดตั้งภายในรอบปี ภาษี 2560รถลากจูง ก าหนดติดตั้ง
ภายในรอบปี ภาษี 2560 รถบรรทุกสาธารณะ ก าหนดติดตั้งภายในรอบปี ภาษี2561 หรือรถบรรทุก
ส่วนบุคคล ก าหนดติดตั้งภายในรอบปี ภาษี 2562 ซ่ึงหลงัจากมีประกาศของกรมการขนส่งทางบก 
ผูป้ระกอบการและเจา้ของรถหลายรายเร่ิมทยอยน ารถเขา้ตรวจสภาพและตรวจสอบการติดตั้งเป็น
จ านวนมาก ซ่ึงแสดงว่าผูเ้ก่ียวข้องไดใ้ห้ความร่วมมือกับกรมขนส่งทางบกเป็นอย่างดี  (กรมการ

ขนส่งทางบก,2562)  

                การตัดสินใจน าระบบ GPS มาใช้ให้แก่ผูป้ระกอบการขนส่ง คือ การลดปัญหาด้าน
อุบติัเหตุซ่ึงส่งผลกระทบในภาพรวมของบริษทัทั้งดา้นทรัพยสิ์นและความน่าเช่ือถือ โดยสามารถ
มองไดว้่าอุบติัเหตุคือตน้ทุนท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั  ความล่าชา้ การใชค้วามเร็วสูงเกิน

ก าหนดบนเส้นทางต่างๆๆ ส่งผลโดยตรงต่อความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุท่ีสูงข้ึน การน าระบบ 
GPS สามารถน ามาใชเ้พ่ือการตรวจสอบขอ้มูลไดช้ดัเจน อีกทั้งสามารถเก็บขอ้มูลการเดินรถและ
ส ารวจเส้นทางของเจ้าหน้าท่ีหรือผูเ้ก่ียวข้อง เพื่อก  าหนดจุดเส่ียงท่ีพนักงานจะใช้ความเร็วท่ี

เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดอนัตรายบนท้องถนน  (อาริยา สุขโต วิทยากรช านาญการพิเศษ ,2562)



วตัถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีGPS TRACKING  ของผูป้ระกอบการโลจิสติกส์  
2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อผูป้ระกอบการดา้นโลจิสติกส์  
3. เพื่อศึกษาทศันคติของผูป้ระกอบการโลจิสติกต่อระบบ GPS TRACKING ท่ีมาติดตั้งบนรถ

ขนส่ง 
 
ขอบเขตของงานวจิยั  
 ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของผูป้ระกอบการโลจิ
สติกส์ มีขอบเขตการศึกษาโดนเนน้การผูป้ระกอบการขนส่งทางบก ซ่ึงไดเ้ลือกบริษทัท่ีมีการติดตั้ง GPS 

แบบ real time โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการส่งศึกษาเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยท่ีานมีความยอมรับใน
การใช้งานระบบGPS และ ระบบมีการช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าของ

ผูป้ระกอบการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.เพื่อใหท้ราบเหตุผลการตอ้งของผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลย ี
GPS Tracking 
 2.สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปปรับปรุงเพื่อพฒันา และเพ่ิมประสิทธิภาพของการจดัการดา้นโล
จิสติกส์ โดยการน าเทคโนโลย ีGPS Tracking มาใชง้านไดอ้ยา่ง 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 

  ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ ท่ีเน่ืองจาก เป็นกลุ่มผูป้ระกอบการท่ี

ใชเ้ทคโนโลยโีนโลย ีGPS TRACKING บริหารจดัการการขนส่งต่างๆ 

กลุ่มตวัอย่าง 
  วิธีการเลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชก้ารเลือกการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มท่ีใชง้านGPS TRACKING ในการบริหารจดัการการ



 
 

 
 

ขนส่ง เป็นกลุ่มท่ีทราบถึงปัญหาก่อนและหลกัจากท่ีใช ้GPS TRACKING 
จ านวน 7 บริษทั เพื่อใหท้ราบแนวคิดกระบวนการทางคิดดา้นการบริหารจดัการของผูป้ระกอบการ ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัความร่วมมือของผูใ้หข้อ้มูล การสมัภาษณ์แต่ละรายจะท าาการสมัภาษณ์จนกว่าจะไม่พบขอ้
สงสยัหรือไม่มีขอ้มูลใหม่เกิดข้ึนหรือท่ีเรียกว่า ขอ้มูลอ่ิมตวั (Data saturation) จึงจะท าาการหยดุการ
สมัภาษณ์ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมี ขั้นตอนการสร้าง 
ดงัน้ี  
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2. ก าหนดประเด็นในการสอบถาม  
 3. ก าหนดรูปแบบสอบถาม 
 4. สร้างแบบสอบถามตามประเด็นและรูปแบบค าถามท่ีก  าหนด  
  5. แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนน าไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง ของเน้ือหา
(Content Validity)  
              6. พิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปในการเก็บขอ้มูลการสมัภาษณ์ 
 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เพื่อใหส้ามารถเก็บขอ้มูลไดค้รบถว้นตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัจะเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากทั้ง 2 แหล่ง คือ การสมัภาษณ์  และเอกสารต่างๆ โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  

1. ขอ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary data) เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ กลุ่มผูท่ี้
ใช้งานระบบGPS TRACKING ถึงวิธีการด าเนินงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละผูป้ระกอบการ การ
รับรู้ถึงความเส่ียงและประโยชน์การด าเนินงานของธุรกิจ ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในการใชง้านระบบ 
GPS TRACKING  ทางผูป้ระกอบการมีการด าเนินการอยา่งไรในการใชง้าน GPS และการยอมรับ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) มีการค้นควา้ข้อมูลจากหนังสือ วารสาร บทความ 
วิทยานิพนธ ์งานวิจยัต่างๆ รวมทั้งการคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการคน้หาขอ้มูลผา่นทางเสิร์
ชเอนจิน (Search engine) 
  



 
 

 
 

 ส าหรับกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้
ก  าหนดกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ กระบวนการหรือแนวทาง ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร ทางวิชาการและขอ้มูล
จากส่ือเทคโนโลยี และกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บ รวบรวมขอ้มูลโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากแบบสัมภาษณ์และสนทนา โดยกระบวนการเก็บ  รวบรวมข้อมูลดังกล่าว เป็นกระบวนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลตามแนวทางของกระบวนวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ อนัมีสาระส าคญัโดยสรุปดงัต่อไปน้ี  
 1. เมื่อผูศ้ึกษาไดส้ร้างแบบสมัภาษณ์และท าการทดสอบแบบสมัภาษณ์เสร็จเรียบร้อย แลว้ จะน า
แบบสมัภาษณ์ดงักล่าวไปสมัภาษณ์ ใหก้ลุ่มตวัอยา่ง  
 2. เมื่อไดส้ัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแลว้ ผูศ้ึกษาไดท้ าการตรวจสอบความเรียบร้อยของขอ้มูลได้
สมัภาษณ์และน าขอ้มูลสมัภาษณ์ดงักล่าวท่ีสมบูรณ์  ไปวิเคราะห์หาขอ้มูลทางขั้นตอนเชิงคุณภาพ 

การตรวจสอบข้อมูล 
ผูว้ิจยัมีการตรวจสอบขอ้มูล แบบสามเสา้ (Triangulation Technique) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี เม่ือ

ไดข้อ้มูลจากการสมัภาษณ์และจดบนัทึกมาแลว้ ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งเพียงพอและความเช่ือถือ
ได้ของข้อมูลว่าจะสามารถตอบปัญหาของการศึกษาได้อย่างครบถว้น ดังนั้ น ผูว้ิจ ัยจึงใช้วิธีการ 
ตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) ซ่ึงจะท าการพิสูจน์ว่าขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดม้านั้นถูกตอ้ง 
เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริงและตอบปัญหาการวิจยัโดยการตรวจสอบแหล่งขอ้มูลพิจารณาใน แหล่งบุคคล 
หมายถึง ถา้บุคคลผูใ้ห้ข้อมูลเปล่ียนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ ในการศึกษาในคร้ังน้ีได้ใช้การ
ตรวจสอบจากแหล่งบุคคลมากท่ีสุดโดยการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม ในค าถาม
เดียวกนั และจากกลุ่มตวัอยา่งคนเดียวกนัจากแหล่งบุคคลหลาย ๆ  คน เพ่ือเป็นการยนืยนัในขอ้มูลท่ีไดรั้บ
ว่ามีความถูกตอ้งกนัหรือไม่ 

 
สรุปผลการวจิยั 
ส่วนท่ี    1  ก่อนติดตั้งระบบ GPS TRACKING   

จากการท่ีไดด้  าเนินการสมัภาษณ์ หลายๆบริษทัมีความตอ้งการในเร่ืองการตรวจสอบ 
สถานะของรถ พิกดัสถานท่ีรถ และมารถปัญหาการเก็บขอ้มูลการท างานแบบเดิม เพราะก่อน

ติดตั้งหลายบริษทัมีการท างานโดยใชก้ารโทรสอบถาม และบนัทึกขอ้มูลในกระดาษหรือสมุด

บนัทึกการเดินรถ 



 
 

 
 

 
ส่วนท่ี    2 หลงัติดตั้งระบบ GPS TRACKING และอุปสรรคการใชง้าน 

หลงัจากท่ีไดติ้ดตั้ง ระบบ GPS พบว่า หลายบริษทั สามารถท างานไดง่้ายข้ึนในการ
ตรวจสอบสถานะของรถ และพิกดั ลดค่าใชจ่้ายท่ีส้ินเปลือง ลดจ านวนคนตรวจสอบรถ แต่

อุปสรรคเร่ิมตน้คือการเรียนรุ้การใชง้านของระบบ GPS เพือ่ปรับใหเ้ขา้กบัการบริหารงาน 

ส่วนท่ี    3 การตอบสนองต่อการใชง้านและขอ้เสนอแนะ 
ระบบ GPS มีการตอบสนองต่อความตอ้งการของบริษทั ในเร่ืองการตรวจสอบสถานะ

ของรถ และการตดัสินใจดีอยู ่แต่ติดอยูใ่นเร่ืองการบริการ service ซ่อมอุปกรณ์ เน่ืองจากมีความ

ล่าชา้ เพราะรถมีการวิ่งงานทุกวนัจึง อยากใหมี้การปรับปรุงในเร่ืองการบริการซ่อม  

ประโยชน์ของการตดิตั้ง GPS  

- ด้านการบริหาร 
                สามารถช่วยในการจดัการเวลา การเดินทางและการตรวจสอบเสน้ทางการเดินรถ
ก่อนด าเนินการไดล่้วงหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมแก่พนกังานขบัรถ เน่ืองจากเราสามารถรู้
ต าแหน่งของรถแต่ละคนัว่าอยูท่ี่ไหนและอยูใ่กลส้ถานีหรืองานท่ีสุด และยงัสามารถค านวน
เวลาการเดินทางของรถไดด้ว้ยว่าใชเ้วลาเท่าไหรจะถึงลูกคา้หรือสถานี ท าใหส้ามารถรถคา้
ใชจ่้ายส้ินเปลือง ท่ีเกิดจากการขบัออกนอกเสน้ทางวิ่งงาน เล่นปัญหาเวลาในการโทร
สอบถามพนกังานขบัรถอีกดว้ย 
 

- ด้านพนงังานและพนกังานขบัรถ 
ดา้นพนงังานขบัรถช่วยใหพ้นกังานขบัรถสามารถควบคุมความเร็วในการขบัข่ีบนทอ้ง

ถนนและลดอุบติัเหตุไดดี้ข้ึน เน่ืองจากระบบมีการแจง้เตือนความเร็วเกินก าหนดท่ีตั้งไว ้
กลบัตวั กล่อง GPS  ส่วนในเน่ืองพนกังาน GPS สามารถท างานไดร่้วดเร็วและตดัสินใจได้
รวดเร็วข้ึนในการตรวจสอบ GPS หรือสัง่งาน ลดพนกังานในการตรวจสอบรถ และลดการ
ท างานดา้นเอกสารใหแ้ก่พนกังาน 

- ด้านการบริการ 



 
 

 
 

เจา้หนา้ท่ีสามารถบอกเสน้ทางปัจจุบนัและเวลาท่ีคาดจะถึงลูกคา้ไดถู้กตอ้งและ
แม่นย  า รวดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการลูกคา้ เสริมสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ และ
ความเช่ือใจในการบริการขนส่งสินคา้ 

 
แนวโน้มอนาคต 
  เน่ืองจากปัจุบนัรัฐบาลเร่ิมมีการสนบัสนุนใหมี้รถ ใหญ่และรถประจ าทางติด 
GPS ร่วมถึงอาจจะมกีารบงัคบัใหร้ถส่วนบุคคลติด GPS ดว้ยแต่เน่ืองยงัไม่มีกฎหมาย
ออกมาชดัเจน ท่ีคาดว่าถา้เกิดมีการติดตั้งจริง ในอนาคตเท่ากบัว่าจะมีการแข็งขนัสูงของ
ผูป้ระกอบการระบบ GPS ต่างๆ ราคาอาจจถูกข้ึน ลดค่าซอฟแวร์ ค่า Airtime ลงเพื่อแข่งขนั
ภายในตลาดในการเพ่ิมยอดขายหรือติดตั้งปัจจุบนัน้ี ระบบ GPS สามารถติดควบคู่กบัระบบ
กลอ้งในรถไดด้ว้ย หรือบางค่ายสามารถต่อกบัระบบ ECU รถยนตเ์พื่อส่งขอ้มูลการท างาน
ของรถ ใหแ้ก่ผูข้บัข่ีหรือคนบริหารใหท้ราบสถานะของรถในการบ ารุงรักษา กระแส IOT 
เทคโนโลย ีIoT มคีวามจ าเป็นตอ้งท างานร่วมกบัอุปกรณ์ประเภท RFID และ Sensors ซ่ึง
เปรียบเสมือนการเติมสมองใหก้บัอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีขาดไม่คือการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ระบบ
GPS สามารถเช่ือต่อกบัระบบต่าง เพื่อใหอุ้ปกรณ์สามารถรับส่งขอ้มูลถึงกนัได ้เทคโนโลย ี
IoT มีประโยชน์ในหลายดา้น แต่ก็มาพร้อมกบัความเส่ียง เพราะหากระบบรักษาความ
ปลอดภยัของอุปกรณ์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ดีพอ กอ็าจท าใหม้ีผูไ้ม่ประสงคดี์เขา้มา
ขโมยขอ้มูลหรือละเมิดความเป็นส่วนตวัของเราได ้ดงันั้นการพฒันา IoT จึงจ  าเป็นตอ้ง
พฒันามาตรการ และระบบรักษาความปลอดภยัไอทีควบคู่กนัไปดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ  
 จากแนวทางการน าเสนอวิจยัน้ีมุ่งเนน้และสะทอ้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนออกมา เพ่ือสามารถ
น าไปแกไ้ขหรือปรับปรุงเพ่ิมเติมใหดี้ข้ึนใหก้บัระบบ GPS หรือสามารถน าระบบ GPS ไป
ใชค้วบคู่กบัระบบอ่ืนใหมี้การท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น สถานพยาบาล ติดตั้งรถ
กูภ้ยัหรือรถพยาบาล ช่วยใหส้ามารถค านวนเสน้ทางและแจง้ญาติผูป่้วยได ้หรือตรวจสอบ
โรงบาลท่ีใกลท่ี้สุดในการน าส่งผูป่้วย หรือ บริษทัประกนัภยั ตรวจสอบรถท่ีเกิดเหตุ หรือ
สามารถใหลู้กคา้สามารถตรวจพิกดัของเจา้หนา้ท่ีไดว้่าอยูต่  าแหน่งไหน หรือในดา้นต ารวจ



 
 

 
 

สามารถ ติดตั้งอุปกรณ์ GPS สญัญาไฟจราจร เพื่อช่วยในการควบคุมหรือสญัญาณไฟจราจร
จากส่วนกลาง หรืออนาคต GPS สามารถใชใ้นการควบคุมหรือแจง้เตือนจุดควบคุม
ความเร็วตามทอ้งถนนไดโ้ดยการต่อพวงกบัระบบECU ของรถช่วยในการรถปัญหาการใช้
ความเร็วเกินตามจุดหา้มใชค้วามเร็วบนทอ้งถนน ล้ิงกบัระบบส่วนกลางต ารวจในการ
ตรวจสอบการกระท าความผดิของผูข้บัข่ีในการใชค้วามเร็วเกิดในจุดหา้มใชค้วามเร็ว 
 
    เน่ืองจากโลกสมยัมกีารเปล่ียนแปลงและอพัเดทไวก้ารส่งขอ้มูลของระบบGPS  
ตอนน้ีหน่ึงท่ีน่าสนใจท่ีสุดจาก บริษทั ชั้นน าในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์คือการลดการขโมย
สินคา้ทรัพยสิ์นหรือผลิตภณัฑข์องพวกเขา ดว้ย IoT คุณสามารถใชม้าตรการป้องกนัลดการ
โจรกรรมสินคา้และทรัพยสิ์นของคุณเพื่อการลงทุนท่ีนอ้ยท่ีสุด เซ็นเซอร์เตือนภยัท่ีใช้
เทคโนโลย ีIoT สามารถใชต้รวจจบัการโจรกรรมและปรับปรุงความปลอดภยัของสินคา้. 
ในขณะท่ีสินคา้ท่ีติดตั้งแท็กระบุความถ่ีวิทย ุ(RFID) ช่วยใหพ้นกังานสามารถคน้หารายการ
ไดทุ้กท่ีทุกเวลาและเขา้ถึงขอ้มูลสินคา้คงคลงัแบบเรียลไทมก์ารติดแท็กรายการยงัช่วย
ป้องกนัการโจรกรรมเน่ืองจาก RFID ท่ีใชง้านร่วมกบัเซ็นเซอร์ต าแหน่งสามารถระบุตวัตน 
ของพนกังาน มนัจะส่งการแจง้เตือนทนัทีหากมีคนเขา้พ้ืนท่ีท่ีถูก จ  ากดั เม่ือพวกเขาออกไป
มนัจะลอ็คพีซีในส านกังานโดยอตัโนมติัและ จ ากดั การเขา้ถึงเครือข่าย อุปกรณ์ IoT 
สามารถออกแบบมาเพื่อเตือนคุณเมื่อมีการดดัแปลงแกไ้ขและระบบโดยรวมสามารถท าการ
ออกแบบเพื่อรักษาความปลอดภยัแมว้่าจะมีเซ็นเซอร์ท่ีเฉพาะเจาะจง
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