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บทคัดย่อ

  บรกิารระบตุำาแหนง่ เปน็เทคโนโลยหีนึง่ทีช่ว่ยอำานวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชใ้นการคน้หาตำาแหนง่ สถานทีต่า่งๆ โดยใชโ้ทรศพัท์
เคลือ่นทีเ่ปน็อปุกรณใ์นการรบั-สง่ขอ้มลู ใชร้ะบบ GPS ในการระบตุำาแหนง่ของสถานทีน่ัน้ๆ รวมทัง้มกีารเชือ่มโยงผา่นเครอืขา่ยโทรศพัท์
เคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ทำาให้หลายๆ ธุรกิจเริ่มนำาบริการระบุตำาแหน่ง มาเป็นช่องทางในการขาย การจัดจำาหน่าย
สนิคา้ การโฆษณาสนิคา้ และการวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมตา่งๆ ของผูบ้รโิภค โดยผสมผสานบรกิารนีเ้ขา้กบัเครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์ทำาให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้น

Abstract

Location-based services (LBS) is a technology that facilitates the users to search different locations/places by using 
mobile phones to receive and send information, and using GPS system to locate a place. LBS is used for communication by 
linking with mobile phone networks. Many businesses have implemented LBS as a channel for sales, distributions, advertisings 
and consumer’s behaviors research by integrating LBS with social network in order to reach customers faster.

 
บทน�า

 บรกิารระบตุำาแหนง่หรอื Location-Based service (LBS) เปน็บรกิารรปูแบบหนึง่ทีจ่ะตอ้งกระทำาผา่นทางโทรศพัทเ์คลือ่นที ่หรอื
สมาร์ทโฟนโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะใช้เครือข่ายไร้สายต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อการทำางานก็ได้ ทำาให้
ทราบถึงตำาแหน่งที่อยู่ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์ไร้สายนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง และสะดวกรวดเร็ว โดยมีการทำางานร่วมกับ GPS 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการค้นหาตำาแหน่งหรือพิกัดบนภาคพื้นดิน มีประโยชน์ในการแนะนำาเส้นทาง บอกตำาแหน่ง หรือตามหาจุด
อ้างอิงต่างๆ ที่ต้องการ ในการให้บริการของ LBS จะมีอยู่ 2 กลุ่มหลักๆ คือ
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	 ¡	Pull Service เป็นการเรียกใช้บริการ เพื่อค้นหา
ตำาแหน่ง หรือพิกัดต่างๆ ที่ต้องการ เช่น เมื่อท่านเดินทางไปถึง
พทัยา และตอ้งการคน้หาทีพ่กั หรอืรา้นอาหารในพืน้ที ่จะสามารถ
ทำาได้ทันที โดยผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงชื่อ และพิกัดที่ตั้งของสถานที่
แห่งนั้น ซึ่งท่านจะสามารถใช้ระบบ GPS เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยนำา
ท่านเดินทางไปถึงที่หมายได้อย่างถูกต้อง
 

ส่วนประกอบพื้นฐานของบริการระบุต�าแหน่ง

 ในการใช้บริการ LBS นั้นจะต้องมีส่วนประกอบต่างๆ  
พื้นฐาน ดังนี้ 
 1. อุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสาร (Mobile Devices) เพื่อ
ใช้สำาหรับการร้องขอ หรือแสดงผลข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อความ 
รปูภาพ เสยีง เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถตดิตอ่ไปอยา่งสมบรูณแ์ละชดัเจน
มากขึ้น ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แทพเล็ท โน้ตบุค 
หรือแม้แต่อุปกรณ์แสดงผลในรถยนต์ 
 2. เครือข่ายที่รองรับการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ 
(Communication Network) เพื่อรับคำาสั่ง และส่งผลลัพธ์กลับ
มาแสดงในอุปกรณ์ต่างๆ โดยเครือข่ายที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่ 
เครือข่าย GSM, 3G , GPRS หรือ Wifi เป็นต้น 
 3. เทคโนโลยีที่ ใช้ในการระบุตำาแหน่ง (Posit ion 
Component) เพื่อใช้สำาหรับการอ้างอิงตำาแหน่งหรือพิกัดต่างๆ 
ที่ใช้ในการค้นหา นั้นคือ ระบบ GPS ซึ่ง GPS เป็นอุปกรณ์ที่มีทั้ง
แบบที่ติดตั้งมากับอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์
เคลื่อนที่ หรือสมาร์ทโฟน เป็นต้น หรือเป็นอุปกรณ์เฉพาะที่ทำา
หนา้ทีเ่ปน็ GPS อยา่งเดยีว ในการเชือ่มตอ่เขา้กบัโทรศพัทเ์คลือ่นที ่
สามารถใช้บลูทูธในการเชื่อมต่อสัญญาณได้
 4. โปรแกรมหรือแอพลิเคชั่นที่ใช้ในการค้นหา (Service 
and Application Provider) หรอืระบตุำาแหนง่ของสถานที ่หรอืจดุ
อา้งองิตา่งๆ เชน่ Facebook , Twitter, Gowalla และ Foursquare 
เป็นต้น
 5. คลังข้อมูลแผนที่ (Map Warehouse) โดยใช้ระบบที่
ใหบ้รกิารขอ้มลูแผนที ่เชน่ Google Map, Nokia Ovi Map เปน็ตน้ 
โดยผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่มีการเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ครบ
ทั้งหมด แต่อาจมีการร่วมมือกับบริษัทต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องนี้

Mobile Device

Communication 
Network

Position Component
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Map Warehouse

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างการใช้บริการ LBS เพื่อค้นหาตำาแหน่งของ
จุดหมายที่ต้องการ
ที่มา: http://market.android.com/details?id=com.skobbler.
forevermaplite&feature=search_result
 
	 ¡	Push Service เป็นการรับบริการโดยที่ผู้ใช้มีการ
ร้องขอ หรือไม่ร้องขอจากผู้ให้บริการก็ได้ เช่น เมื่อท่านเข้าสู่งาน
แสดงสินค้า หรือนิทรรศการต่างๆ ที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุม 
แห่งชาติสิริกิติ์ หรืออิมแพค เมืองทองธานี ท่านจะได้รับ SMS 
แนะนำากิจกรรม หรือโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ทำาให้ได้รับความ
สะดวกอย่างมาก และกิจกรรมบางแห่ง ลูกค้าสามารถจะซื้อ
สินค้าต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทันที โดยไม่จำาเป็นต้อง
ไปต่อคิวเพื่อรอชำาระเงิน เป็นต้น ตัวอย่างผู้ให้บริการลักษณะนี้
คือ AIS โดยระบบจะทำาหน้าที่ตรวจจับสัญญาณผู้ร่วมงานหรือ
ลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์ในเครือข่าย AIS เมื่อเข้ามาถึงบริเวณที่
กำาหนด จากนั้น Push Technology จะทำาการส่งข้อความ SMS ไป
ยังผู้ใช้บริการโทรศัพท์ในเครือข่าย AIS โดยอัตโนมัติ โดยบริการ 
Location-based SMS จะสร้างความประทับใจทันทีที่ผู้ร่วมงาน
เดินเข้าสู่บริเวณงานด้วยข้อความต้อนรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
หรือแม้กระทั่งการส่งข้อความกล่าวอำาลาเมื่อผู้เข้าชมงานได้เดิน
ออกจากบริเวณงานนั้นๆ แล้ว

ภาพที่ 2 ส่วนประกอบพื้นฐานของบริการระบุตำาแหน่ง
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การเติบโตของบริการ LBS ในปจจุบัน

 บรษิทัวจิยั Forrester ของประเทศสหรฐัไดส้ำารวจกลุม่คน
ทีใ่ชบ้รกิาร LBS โดยมกีารจำาแนกขอ้มลูทีไ่ดต้ามอายแุละรายได ้ซึง่
จากผลสำารวจพบว่า กลุ่มคนที่ใช้บริการระบุตำาแหน่งนี้ ส่วนมาก
เป็นกลุ่ม Generation Y คือเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงอายุ 18 – 29 ป 
และเมือ่สำารวจขอ้มลูตามประชากรศาสตรพ์บวา่ อายเุฉลีย่ของผูใ้ช้
งานอยู่ที่ 32 ป โดยเป็นเพศชายถึงร้อยละ 78 ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่
มีรายได้เฉลี่ยและระดับการศึกษาสูงกว่า ที่สูงกว่าประชากรทั่วไป
ของประเทศ ดังภาพที่ 3

เพียง 175,000 ราย โดยในป 2010 มียอดผู้ใช้งานเช็กอินทั่วโลก
รวม 381.57 ล้านครั้ง และเมื่อแยกออกเป็นหมวดหมู่จะพบว่า 
หมวดรา้นอาหารเปน็กลุม่ทีม่สีมาชกิเชก็อนิมากทีส่ดุ รองลงมาคอื
ออฟฟศสำานักงาน และร้านจำาหน่ายสินค้าสถานที่ท่องเที่ยว ผับ/
บาร ์สถานบนัเทงิสวนสาธารณะ และสถาบนัการศกึษาตามลำาดบั
 
การประยุกต์ ใช้กับธุรกิจ

 กลุม่ธรุกจิตา่งๆ ไดม้กีารประยกุตใ์ชง้าน โดยนำาบรกิาร 
LBS มาเปน็ชอ่งทางในการขาย การจดัจำาหนา่ยสนิคา้ การโฆษณา

สินค้า และการวิจัยเกี่ยว
กับพฤติกรรมต่างๆ ของ
ผู้บริโภค และการใช้งาน
ที่กำาลังได้รับความนิยมอยู่
ในขณะนี้ก็คือ การใช้ LBS 
ในการเช็คอิน (Check-In) 
เมื่อลูกค้าไปใช้บริการใน
สถานที่ต่างๆ ผู้นำาที่โดด
เด่นในตลาดมีอยู่ 2 เจ้า
ใหญ่ๆ คือ Gowalla และ 
Foursquare ซึ่ง Gowalla 
และ Foursquare เป็น
บริการสำาหรับ เช็คอิน ตาม
จุดเสมือน (ตำาแหน่งของ
สถานที่ต่างๆ) การใช้งาน

จะต้องใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อ
สื่อสารที่รองรับการทำางานของ GPS ได้ และผู้ใช้งานอาจมีการ
โพสต์ข้อความลงไปเพื่อเป็นการแนะนำา หรือแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ ลงไป เพื่อเป็นประโยชน์สำาหรับลูกค้า หรือผู้ใช้รายอื่นๆ 
ที่มาใช้บริการในสถานที่นั้นๆ วิธีการนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ
ขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบ 
Viral Marketing ซึ่งมีลักษณะเหมือนการบอกแบบปากต่อปาก 
เพียงแต่ว่าในยุคนี้ สื่ออินเทอร์เน็ต เอื้อให้การตลาดแบบไวรัส 
กระจายตัวได้เร็วกว่าแต่ก่อนมาก การนำา Social Media มารวม
เข้ากับระบบระบุตำาแหน่งอย่าง GPS ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเช็คอิน
ตามสถานทีต่า่งๆ และมกีารแบง่ปนัขอ้มลูตา่งๆ กบัเพือ่นในเครอื
ข่ายได้ แต่สิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือ หากเจ้าของสถานที่เหล่านั้น 
ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร หรือร้านขายของ มีการทำาการตลาดกับ
บริการ LBS ก็จะมีการจัดทำาโปรโมชั่นต่างๆ ออกมา ให้สิทธิพิเศษ
กับ คนที่เช็คอินบ่อยๆ ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้กลายเป็นการ
ปลุกกระแสการตลาดแบบ LBS ในโลกไซเบอร์ขึ้นมา

ภาพที่ 3 ผลการสำารวจผู้ใช้บริการระบุตำาแหน่ง (LBS) ของ
 ประเทศสหรัฐอเมริกาในไตรมาสที่ 2 ป 2010
ทีม่า: http://venturebeat.com/2010/12/10/forrester-location-
based-services/

 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นผู้ที่ใช้บริการ LBS จะเป็น
กลุ่มคนทำางาน ซึ่งมีระดับการศึกษาที่สูงและมีรายได้อยู่ได้เกณฑ์
ดี ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีสำาหรับบริษัทที่พัฒนาแอพลิเคชั่นต่างๆ 
สามารถเพิ่มลูกเล่น และฟังก์ชันการทำางาน รวมทั้งราคาได้เพิ่ม
ขึ้น เพราะผู้ใช้มีความรู้และรายได้ในการซื้อเทคโนโลยีต่างๆ 
มาใช้งานได้
 จากรายงานของ Foursquare ซึ่งเป็นแอพลิเคชั่นในการ
ค้นหาตำาแหน่งสถานที่ต่างๆ รายงานความเคลื่อนไหวของยอด
ผู้ใช้งานในปที่ 2010 ว่า มียอดผู้ใช้บริการผ่านสมาร์ทโฟนสูงกว่า 
6 ล้านราย เติบโตขึ้น 3,400% จากป 2009 ที่มียอดผู้ใช้บริการ
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 ทั้ง Gowalla และ Foursquare มีวิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ความจูงใจให้กับผู้ใช้บริการ เช่นมีการเก็บสะสมสัญลักษณ์พิเศษ 
เมือ่ไปถงึตำาแหนง่ตา่งๆ แลว้เกบ็เปน็คะแนนสะสมเพือ่นำาไปใชท้ำา
กจิกรรมตา่งๆ นอกจากนีอ้าจไดร้บัโปรโมชัน่พเิศษจากการเขา้มา
เชค็อนิ นอกจากนีย้งัเปน็การเกบ็ขอ้มลูซึง่แสดงถงึพฤตกิรรมของผู้
ใช ้หากธรุกจิมกีารนำาขอ้มลูเหลา่นีม้าใชก้จ็ะสามารถใหบ้รกิารแก่
ลูกค้าที่ตรงตามความต้องการได้มากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นการทำาการ
ตลาดอย่างหนึ่งสำาหรับธุรกิจและเป็นการสร้าง Brand Loyalty ให้
กับธุรกิจด้วย
 
 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ค้นหาข้อมูลต่างๆ
ทีม่า: http://forum.thaidvd.net/index.php?showtopic=135931

 นอกจากนี้ยังมีการนำาบริการ LBS มาประยุกต์ใช้งานใน
ลักษณะต่างๆ ได้แก่
 ¡	การจัดส่งสินค้าเร่งด่วน เช่น บริษัท Fed-Ex มีการ
ติดตามสินค้าที่ลูกค้าส่งไปในที่ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ลูกค้าว่าสินค้านั้นจะต้องถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน
 ¡	การกู้ภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ต่างๆ จะ
ช่วยทำาให้หน่วยกู้ภัย หรือหน่วยพยาบาลต่างๆ เข้าถึงจุดเกิดเหตุ
อย่างรวดเร็ว
 ¡	การอำานวยความสะดวกในการเดินทาง จะช่วยให้ผู้
ขบัขี ่ลดระยะเวลาในการเดนิทางลงได ้เนือ่งจากสามารถเลอืกเสน้
ทางในการเดนิทางทีส่ัน้ และหลกีเลีย่งสภาพการจราจรทีต่ดิขดัได้
 ¡	การบรกิารดา้นขอ้มลู เชน่ การคน้หาทีพ่กั รา้นอาหาร 
หรือร้านค้าต่างๆ ที่ต้องการ 

บทสรุป

 บริการระบุตำาแหน่งหรือ LBS นี้มีแนวโน้มการเติบโตที่
รวดเร็วมาก ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้เทคโนโลยีนี้เป็นที่นิยม
และยอมรบัมากขึน้ นัน่คอื LBS มกีารทำางานรว่มกบัเครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน ์เชน่ Facebook, Twitter หรอืระบบปฏบิตักิารบนโทรศพัท์
เคลือ่นที ่หรอือปุกรณท์ีใ่ชใ้นการสือ่สารตา่งๆ เชน่ Blackberry OS, 
iPhone OS หรือ Android เป็นต้น ทำาให้ธุรกิจต่างๆ มีการนำา 
LBS มาใช้ประโยชน์ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
การขาย นอกจากนีเ้ปน็หนึง่ทางเลอืกในการประหยดัคา่ใชจ้า่ยทัง้
เจ้าของธุรกิจ และลูกค้าที่เข้าใช้บริการด้วย 
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