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บทคัดยอ
การที่ทําใหผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑมีศักยภาพในการขายสินคาทั้งตางประเทศและใน
ภายในประเทศนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีชองทางการจัดจําหนายสินคาและการจัดการระบบโลจิสติกสใน
การขนสงสินคาและวัตถุดิบที่มีศักยภาพ เพื่อสามารถรองรับการสั่งซื้อสินคาจากผูซื้อทั้งตางประเทศและใน
ภายในประเทศ ซึ่งการพัฒนาชองทางในการจัดจําหนายและการจัดการระบบโลจิสติกสนี้ตองเหมาะสมกับ
ผูผลิตสินคาในแตละระดับดวย
งานวิจัยนี้ไดออกแบบและพัฒนาตลาดสินคาออนไลนและการจัดการระบบโลจิสติกสสําหรับผูผลิต
สินคาที่สงออกตางประเทศ ภายในประเทศและระดับชุมชน โดยมีการนํามาตรฐานการแลกเปลี่ยนเอกสาร
RosettaNet ซึ่งเปนมาตรฐานสากลที่ใชกันอยูอยางแพรหลายเขามาใช และไดจัดทําระบบโลจิสติกสเพื่อทํา
การรวมซื้อ-ขายสินคาและวัตถุดิบของผูผลิตสินคาไดอีกดวย

คําสําคัญ: หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ; OTOP; ชองทางการจัดจําหนาย
1. บทนํา
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเปนหนึ่งในนโยบายสําคัญของรัฐบาลไทยในปจจุบัน โดยไดกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น ดวยการสนับสนุนใหเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปน
ที่ยอมรับของผูบริโภค ตามศักยภาพทางการตลาดในระดับตาง ๆ คือ ระดับภูมิภาคระดับประเทศ และระดับ
สงออก โดยจัดระบบการบริหารจัดการโครงการแบบบูรณการเพื่อเสริมสรางเทคโนโลยีและการจัดการควบคู
ไปกับการสนับสนุนดานการตลาด และรัฐบาลไดจัดทําโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ซึ่งชวยให
เกิดการสรางงาน สรางอาชีพและสรางรายไดเสริมใหแกชุมชน ดังนั้นการสงเสริมการพัฒนาจากภาครัฐอยาง
ตอเนื่อง จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการสรางแรงจูงใจใหเกิดการสรางสรรค คิดคนพัฒนา
ผลิตภัณฑของชุมชน รวมถึงการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนและกลุมอาชีพ ทําใหเกิดการ
พึ่งพาตนเอง ทั้งนี้ปจจัยแหงความสําเร็จที่แทจริงนั้นเกิดจากพลังความรวมมือของประชาชนในทองถิ่นและ
การมีผูนํากลุมที่มีความสามารถ โดยรัฐเปนเพียงผูใหการสนับสนุนทางดานเทคนิค จัดหาสิ่งอํานวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐานที่จําเปน และใหความชวยเหลือกิจกรรมทางการตลาด แตในปจจุบันผูผลิตสินคา OTOP
ประสบปญหาตางๆมากมายเชน ไมมีระบบการบริการขนสงสินคาประจําเพราะจํานวนสินคาที่ผลิตมีไมมาก
อีกทั้งการขนสงที่สะดวกก็จะมีราคาแพงไมคุมกับรายได ไมทราบความตองการของลูกคาที่แนนอนทําให
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บางครั้งผลิตสินคามากไปก็ไมมีคนซื้อ บางครั้งผลิตนอยไปก็ไมมีสินคาเพียงพอที่จะขาย อีกทั้งไมมีหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนการเขามาดําเนินการใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ สวนใหญผูประกอบการยังตองใช
วิธีการขนสงสินคาแบบชวยตนเอง เปนตน
จากปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจึงไดมีก ารออกแบบระบบสารสนเทศที่ชวยในการสนับสนุนการซื้อขาย
ผลิตภัณฑและวัตถุดิบของ OTOP และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูผลิตสินคา OTOP รานคาและลูกคา
ทําใหมีการบริหารจัดการการจัดการธุรกรรมพื้นฐานและวิเคราะหแผนการขนสงใหมีความคลองตัวยิ่งขึ้น โดย
ใชระบบสารสนเทศที่ทําขึ้นมามีชื่อเรียกวา OTOPDC (OTOP Distribution Center)
โดยที่จุดประสงคของวิจัยนี้คือทําการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบการเชื่อมโยงที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการ Supply Chain และ Logistics และ e-Marketplace สําหรับผลิตภัณฑสินคา OTOP และพัฒนา
ซอฟตแวรเพื่อเปนระบบตนแบบในการจัดการ Supply Chain และ Logistics ใหเหมาะสมสําหรับ
ผูประกอบการทุกๆระดับ
2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในปพ.ศ.2547 สินคา OTOP เคยมีการขายในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาแลวโดยบริษัท
ไปรษณียไทย จํากัด ไดจัดทําขึ้นมาโดยรวบรวมสินคาสุดยอดผลิตภัณฑ OTOP คุณภาพระดับ 5 ดาว ของ
แตละทองถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของไทย โดยเนนสินคาที่ออกแบบทันสมัย เปนเอกลักษณไทย ในการเลือกชม
และสั่งซื้อสินคาจะทําไดโดยการไปที่ทําการไปรษณียทุกแหงที่รวมโครงการ OTOP Express [1] และสามารถ
ผานจากเว็บไซตไดดวยอีกเชนกัน
ในการวิจัยนี้ไดนําเทคโนโลยีของ Web service ที่เปนระบบซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลกันระหวางเครื่องคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย โดยที่ภาษาที่ใชในการติดตอสื่อสาร
ระหวางเครื่องคอมพิวเตอร [2] คือ XML (Extensible Markup Language) เว็บเซอรวิสมี Interface ที่ใช
อธิบายรูปแบบขอมูลที่เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลได [3] จึงนํามาใชในการแกไขปญหาตางๆของผูซื้อผูขายสินคา OTOP มีการนํามาตรฐาน RosettaNet [4] ที่เปนมาตรฐานในกระบวนการดานธุรกิจแบบ
อิเลคทรอนิคสแบบเปดซึ่งชวยใหกระบวนการตางๆ มีความสอดคลองกันภายในเครือขายการซื้อขายระดับ
โลกโดยสงผานขอมูลผานทาง XML (Base on Internet) เปนตัวที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
โดยที่จะใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเขามาใชในรูปแบบของ e-Marketplace [5] ที่เปนรูปแบบหนึ่งของ
Business to Business (B2B) มีลักษณะเปนศูนยกลางในการทําธุรกิจรวมกันระหวางผูซื้อกับผูขายหลายๆ
รายจะเห็นวา e-Marketplace นี้มีลักษณะคลายตลาดที่ใหผูซื้อกับผูขายมาพบเจอกันแลวซื้อขายกันในตลาด
นั้น โดยผูขายก็จะตองมีพื้นที่สําหรับรานของตนเอง มีสินคา มีรายการสินคาตางๆ ใหลูกคาไดเลือกซื้อ เมื่อ
ลูกคาซื้อก็จะมีวิธีการชําระเงินตามที่แตละรานประสงคจะใหเปน โดยการซื้อ-ขายลักษณะนี้เรียกวา การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) เปนการทําการคาโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยที่การคาทุกประเภท
ลวนมีโอกาสในการใชประโยชนจากพาณิชยอิเล็กทรอนิกส [6]

3. การดําเนินงานวิจัย
ในการดําเนินงานวิจัยสามารถแบงขั้นตอนการทําการวิจัยไดเปน 2 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาโครงสราง
ของผูผลิตสินคา OTOP แตละระดับ 2) การนําระบบสารสารสนเทศมาใชเพื่อเปนชองทางการจัดจําหนายและ
การจัดการระบบโลจิสติกส
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3.1. โครงสรางของผูผลิตสินคา OTOP
จากการที่เก็บขอมูลเบื้องตนจากผูผลิตสินคา OTOP แลวพบวา อุปสรรคที่สําคัญของผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นคือไมรูวาศักยภาพของตนอยูในระดับใด และตลาดที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ
ของตนอยูที่ใด สินคาที่ผลิตแลวจะตองนําไปขายที่ไหน นําไปขายอยางไร และดวยวิธีใด ที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดเร็วที่สุดดวยตนทุนที่ต่ําที่สุด เนื่องจากผูประกอบการยังขาดความรูความเขาใจใน
การบริหารจัดการ รวมถึงไมมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพไปสูระดับที่ตนเองตองการได ในทางกลับกัน
ลูกคาไมรูวาสินคาที่ตองการนั้นซื้อไดจากชองทางใดไดบาง นอกจากนั้นยังพบวาหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
ออกมาตรฐานตางๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ทั้งกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ และตัวผลิตภัณฑเองเปน
จํานวนมาก อาทิเชน มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP
Product Champion) การคัดสรรหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP Product Select) เปนตน ซึ่งเกณฑในการ
ประเมินผลนั้นมีความซ้ําซอนกันอยูและไมบูรณาการ ดวยเหตุนี้เราจึงไดเสนอแนวทางและวิธีแกปญหา โดยมี
การแบง Business Model ออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
3.1.1 Business Model ระดับสงออก สินคาที่เกิดจากภูมิปญญาพื้นบานและมีเอกลักษณเฉพาะ
มีรูปลักษณที่สากล สินคามีจุดเดนและแตกตางจากสินคาที่มีขายในทองตลาดทั่วไป มีบรรจุภัณฑสวยงามและ
คงทนแข็งแรงสินคามีมาตรฐาน สากลตามกลุมผลิตภัณฑ จะสงขายผลิตภัณฑไปยังประเทศตางๆ โดยการทํา
การสงออกผานพอคาคนกลาง หนวยงาน หรือแผนกขายของบริษัท
3.1.2 Business Model ระดับภายในประเทศ สินคาที่ขายเปนสินคาที่ใชวัตถุดิบในทองถิ่นใน
การผลิตและมีเอกลักษณเฉพาะ มีมาตรฐานระดับประเทศ ตางๆรองรับ มีบรรจุภัณฑแบบธรรมดา สินคาเนน
ถึง ความสะอาด ลูกคาในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง นักทองเที่ยว ลูกคาตามงานแสดงสินคาระดับ จังหวัด
และภูมิภาค มีวิธีการซื้อขายโดยการนําเสนอสินคาผานทางการขายตรงโดยใหสมาชิกในกลุมเปนผูขาย ศูนย
จําหนายสินคาในจังหวัด ศูนยจําหนายสินคาตามแหลงทองเที่ยว
3.1.3 Business Model ระดับชุมชน สินคาที่ขายเปนสินคาที่ใชวัตถุดิบในทองถิ่นในการผลิต
ผลิตสิน คา ตามความตองการของคนในชุม ชน สิน คาเนนถึง ความสะอาด ราคาสิน คา ถูก กวา สิน คา ชนิด
เดียวกันในทองตลาด ลูกคาสวนมากจะเปนลูกคาภายในชุมชน การขายสินคาจะผานทางรานคาชุมชน ตลาด
นัด ขายตรง โดยใหสมาชิกในกลุมเปนผูขาย
3.2. ระบบสารสนเทศเพื่อชองทางการจัดจําหนายสําหรับสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
เมื่อเราไดทราบถึงโครงสรางของผูผลิตสินคา OTOP แลวทําใหเราไดทราบวาแตละ Business Model
ก็จะมีปญหาแตกตางกันออกไป และเราไดรับทราบถึงปญหาจากการสอบถามและระดมสมองจากผูผลิตสินคา
และผูเกี่ยวของโดยตรงเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 ในการจัดสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถ
ดานโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น” โดยปญหาหลักๆที่เกิดขึ้นก็คือ การขาด
ชองทางการจัดจําหนายสินคา มีอุปสรรคในการซื้อ-ขายสินคาและวัตถุดิบ ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดงาน
แสดงสินคา ภาษีและการขนสง เปนตน เมื่อเราทราบถึงปญหาตางๆเหลานี้แลวเราจึงนําระบบสารสนเทศมา
ใชในการไขปญหาตางๆโดยแบงออกเปน IT Function ดังแสดงตามตารางที่ 1 ซึ่ง IT Function แตละตัวมี
หนาที่ดังนี้
1) e-Producer เปนขอมูลของผูผลิตสินคา OTOP โดยแสดงชื่อผูผลิต ที่ตั้ง ประวัติ สินคาที่ผลิตใน
การดูขอมูลผูผลิตสามารถคนหาไดจากชื่อ หรือจากตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตร ในระดับภาค จังหวัด และ
ตําบล
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2) e-Product แสดงรายละเอียดและราคาของสินคา OTOP โดยในการคนหาสามารถคนหาเปน
ประเภทของสินคา หรือชื่อสินคา OTOP สามารถแบงแยกสินคาเปนหมวดหมูไดดังนี้ อาหาร ผาเครื่องแตง
กาย เครื่องใชและเครื่องประดับตกแตง ศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก สมุนไพรที่มิใชอาหารและยา เปนตน
3) e-Information แสดงขาวและประชาสัมพันธสินคา OTOP แจงขาวความเคลื่อนไหวตางๆ เชน ขาว
การจัดงานแสดงสินคา OTOP ขอมูล บทความ วิชาการ เปนตน
4) Webboard เพื่อตั้งกระทูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูผลิต รานคา ลูกคา โดยสามารถ
เผยแพรขอมูล โฆษณาประชาสัมพันธ หรือสอบถามระหวางกันได
5) e-Replenishment เปนระบบสําหรับจัดการสินคาคงคลังของรานคา สามารถบอกปริมาณสินคาที่
ผูขายวามีอยูในปริมาณที่เทาไร
6) e-Purchasing จะมีการทํา ใบสั่งซื้อ ใบตอบรับการสั่งซื้อ ใบเสร็จ ซึ่งเปนการจัดการสั่งซื้อสินคา
ออนไลนผาน Website
7) e-Consolidation and distribution เปนระบบที่ชวยในการบริหารจัดการการขนสงและการกระจาย
สินคา สามารถใหผูซื้อเลือกไดวาจะใหผูขายสงสินคาใหทางใด
ตารางที่ 1: ปญหาตางๆของแตละ Business Model และ IT Function ที่นํามาใชในการแกไขปญหา
ภายใน
ปญหา
IT Function
สงออก
ชุมชน
ประเทศ
-ไมมีการอัพเดทขอมูลของวันเวลาและ
e-Information
x
x
x
สถานที่ๆใชจัดการแสดงสินคา OTOP
-ไมมีการแสดงมาตรฐาน กฎ ระเบียบ
คาใชจายในการขนสงสินคาออกไปยัง
ประเทศตางๆ
- สินคาไมเพียงพอสําหรับการขายตามราน
ขายของฝาก งานแสดงสินคา เปนตน
-ไมสามารถสั่งซื้อสินคาไดจากเว็บไซต
-ไมมีศูนยกลางในการรับ สงและกระจาย
สินคา วัตถุดิบ
-มีชองทางในการขนสงสินคาและวัตถุดิบ
ไมมากนัก
- ผูประกอบการไมทราบวาตลาด และ
Trader สําหรับสินคาของเขาอยูที่ไหน
-Trader ไมทราบวาสินคาชนิดที่ตลาด
ตองการมีใครผลิตอยูบาง
-ขาดการติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน

e-Replenishment

x

x

e-Purchasing

x

x

e-Consolidation
e-Distribution

x

x

e-Producer
e-Product

x

x

Webboard

x

x
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4. การออกแบบระบบสารสนเทศของศูนยกลางการจัดจําหนายสินคา OTOP
เมื่อเราทราบถึงปญหาและออกแบบ IT Function เรียบรอยแลวก็จัดทําศูนยกลางการจัดจําหนาย
สินคา OTOP ขึ้นมาเพื่อเปนชองทางการจัดจําหนายและการจัดกับระบบโลจิสติกสของสินคา OTOP ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการกําหนดสิทธิเขาใชของผูใชแตละประเภทสําหรับ Business Model ให
เหมาะสมกับสถาปตยกรรมของศูนยกลางการจัดจําหนายสินคา OTOP ที่จัดทําขึ้นมา โดยสถาปตยกรรมที่
จัดทําขึ้นนั้นแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ
4.1. Contents Management System คือ สวนที่ทําการนําเสนอขอมูลขาวสารตางๆ ที่ Server เปน
การนําเสนอใหกับผูใชหรือเปนแหลงที่ใหผูใชทั้งที่เปนสมาชิกหรือไมใชสมาชิก สามารถเขามารับรูขอมูล
ขาวสารตางๆ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือซักถามขอสงสัยตางๆ ได
4.2. Transaction Management คือ การแลกเปลี่ยนเอกสารพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยที่Business
Model ระดับสงออกจะมีสถาปตยกรรมบนมาตรฐานเอกสาร RosettaNet สวน Business Model ระดับ
ภายในประเทศจะมีสถาปตยกรรมบนมาตรฐานเอกสารของ HTML โดยใชงานผานทาง e-Marketplace เปน
สวนที่ใหผูซื้อและผู ขาย สามารถทําธุรกรรมผานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยมีตัวกลางสําหรับเปน ผู
ใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูล คือ e-Marketplace โดยใชเอกสารที่เปนมาตรฐาน
จากรูปที่ 1 แสดงสถาปตยกรรมของ Business Model ระดับสงออกซึ่งมีการใชมาตรฐาน RosttaNet
ในการจัดการติดตอทางธุรกิจ (Transaction Management) และสวนอื่นๆจะใชเปน HTML รูปที่ 2 แสดง
สถาปตยกรรมของ Business Model ระดับภายในประเทศ ซึ่งมีการสงผานขอมูลตางๆผานทาง HTML และ
รูปที่ 3 แสดงสถาปตยกรรมของ Business Model ระดับชุมชนโดยจะเพียงสวน Contents Management
เพียงอยางเดียวและมีการสงผานขอมูลทาง HTML

รูปที่ 1: สถาปตยกรรมของ Business Model ระดับสงออก
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รูปที่ 2: สถาปตยกรรมของ Business Model ระดับภายในประเทศและระดับชุมชน

รูปที่ 3: สถาปตยกรรมของ Business Model ระดับชุมชน
แตอยางไรก็ตาม IT Functions จะสามารถแกปญหาชองทางการกระจายสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ก็ตอเมื่อภาครัฐสามารถสรางระบบที่เอื้อตอการดําเนินการของผูประกอบการ (Enabling
System) ทั้งระดับสงออก ภายในประเทศ และชุมชน เพื่อแกไขปญหา:
- การเรียกเก็บภาษีรายไดภายหลัง เนื่องจากมีหลักฐานการทําธุรกรรม
- กฎเกณฑอื่นๆ ที่เปนอุปสรรคตอพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- ขาดความรูที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- ขาดโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศเพื่อรองรับความตองการของผูประกอบการ
- ขาดผูรับผิดชอบ หรือ Host ของ IT Functions
4.3. ผูรับผิดชอบ หรือ Host ของ IT Functions ทีมวิจัยมีแนวคิดวาผูรับผิดชอบใหระบบนี้ใชงานได
จริงควรไดรับความรวมมือจาก
1) ผูประกอบการ ทําหนาที่เปนผูใชและผูดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศสําหรับชองทางการจัด
จําหนายและการจัดการระบบโลจิสติกส
2) บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ทําหนาที่เปนผูใหบริการขนสงสินคาและวัตถุดิบตามที่ผูซื้อและผูขาย
ตองการ และเปนผูใหขอมูลสําหรับการขนสงสินคาไปยังสถานที่ตางๆ
3) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ทําหนาที่เปนผูคอยเอื้อเฟอและดูแลระบบ
สารสนเทศสําหรับชองทางการจัดจําหนายและการจัดการระบบโลจิสติกส
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โดยมีกระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทย เปนสวนสนับสนุนผลิตภัณฑ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ทั้งทางดานขอมูล งบประมาณ และอื่นๆ ซึ่งตองมามีสวนสนับสนุนดัง
แสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 4: ผูรับผิดชอบ หรือ Host ของ IT Functions

5. สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยการสรางระบบสารสนเทศสําหรับชองทางการจัดจําหนายและการจัดการระบบ
โลจิสติกสไดมีการแบง Business Model ของผูผลิตสินคา OTOP ออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับสงออก ระดับ
ภายในประเทศและระดับภายในชุมชน จึงไดมีการจัดทําสถาปตยกรรมขึ้นมา 3 แบบเพื่อการนําไปใชในแตละ
ระดับไดอยางเหมาะสมและตรงตอความตองการ ซึ่งระบบสารสนเทศที่ขึ้นมานี้สามารถทําการซื้อ ขาย
แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารของสินคา OTOP ไดทําใหเปนอีกชองทางหนึ่งที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายใหแกสินคา OTOP ทําใหปญหาตางๆที่เกิดขึ้นกับผูซื้อและผูขายไดลดลงไป แตระบบสารสนเทศที่สราง
ขึ้นมานี้มีความซับซอนคอนขางมาก ทําใหผูใชตองศึกษาระบบใหเขาใจเปนอยางดีและตองมีองคกรตางๆเขา
มาชวยเหลือจึงจะทําใหระบบสารสนเทศนี้มีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาและวิจัยตอนั้น อาจจะมีการใชมาตรฐานของ RosettaNet บนระบบสารสนเทศสําหรับ
ชองทางการจัดจําหนายและการจัดการระบบโลจิสติกสในทุกๆ Business Model และมีการสรางระบบรองรับ
ความปลอดภัยใหมากกวานี้
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