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บทคัดยอ 
ระบบ Global Data Synchronization Network (GDSN) เปนระบบที่ใชในการจัดเก็บขอมูลของ

สินคาตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะเปดโอกาสใหผูท่ีสนใจเขาไปดูขอมูลของสินคานั้นได เปนการเพิ่มชองทางใน
การทําธุรกรรมระหวางผูซื้อและผูขาย ในประเทศไทยหนวยงานที่ทําหนาท่ีควบคุมดูแลระบบ GDSN คือ 
สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เน่ืองจากระบบ GDSN เปนระบบบ
การจัดเก็บขอมูลท่ียังไมเคยมีมากอนในประเทศไทย การศึกษาถึงความเปนไปไดในการจัดต้ังระบบ GDSN 
ในเชิงเศรษฐศาสตรจึงเปนส่ิงสําคัญที่ตองทําการศึกษานอกเหนือไปจากทางดานเทคนิค แนวทางในการจัดต้ัง
ระบบ GDSN ในประเทศไทย มี 3 แนวทาง ไดแก แนวทางที่สถาบันรหัสสากลดําเนินการเองทั้งหมด, แนว
ทางการจัดจางบริษัทภายนอกดําเนินการท้ังหมด (Outsourcing) และแนวทางผสมผสาน ซึ่งมีความเหมาะสม
กับสถานการณในปจจุบัน เน่ืองจากมีความเส่ียงต่ํา และใชงบประมาณนอย การดําเนินการและพัฒนาระบบ
แบงออกได 4 ระยะ ไดแก โครงการนํารอง การดําเนินการเต็มรูปแบบในระดับประเทศ การพัฒนาระบบสู
ระดับภูมิภาค และการเช่ือมโยงในระดับสากล  

นอกจากนี้ การรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะหนวยงานท่ีทําหนาท่ี
สงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีจะชวยผลักดันใหการจัดตั้งระบบ GDSN ในประเทศไทย
ประสบความสําเร็จ 
 
คําสําคัญ :  GDSN , Data pool 
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1. ที่มาและความสําคัญ 
ในยุคปจจุบันท่ีธุรกิจมีอัตราการแขงขันกันเพ่ิมสูงขึ้นท้ังในดานคุณภาพสินคา การบริการลูกคา การ

ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการลดตนทุน ปญหาสําคัญที่มักพบในการติดตอส่ือสารของการ
ประกอบธุรกรรมระหวางผูซื้อและผูขายสินคา ไดแก การส่ือสารท่ีมีความยุงยาก ซับซอน มี่คาใชจายสูง และ
เส่ียงตอความผิดพลาดของขอมูลซึ่งกอใหเกิดความเสียหายท้ังกับผูซื้อและผูขายสินคา ระบบ Global Data 
Synchronization Network หรือ ระบบ GDSN เปนระบบที่ใชในการจัดเก็บขอมูลของสินคาตาม
มาตรฐานสากล มีลักษณะคลายแคตตาล็อกสินคาทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะเปดโอกาสใหผูท่ีสนใจเขาไปดู
ขอมูลของสินคาน้ันได ชวยในการเพ่ิมชองทางในการทําธุรกรรมระหวางผูซื้อและผูขายสินคา อีกท้ังยังชวยลด
คาใชจาย และความผิดพลาดของขอมูล นอกจากนี้ยังมีระบบในการจัดเก็บขอมูลท่ีเปนมาตรฐานสากล ชวย
ทําใหผูท่ีสนใจเรียกดูสินคามีความเขาใจในรายละเอียดของสินคาไดอยางชัดเจน 

หนวยงานท่ีทําหนาท่ีจัดต้ัง ควบคุม และดูแลระบบ คือ สมาชิกขององคกร GS1 ในแตละประเทศ 
สําหรับประเทศไทย สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) เปนผูควบคุมดูแลระบบ สวนประกอบของระบบ 
GDSN ท่ีสําคัญคือสวนจัดเก็บขอมูลสินคาตามมาตรฐานสากล ท่ีเรียกวา Data Pool โดยผูใชสามารถเรียกดู
รายละเอียดของสินคาท่ีตองการได ซึ่ง Data Pool นี้สามารถพัฒนาใหเชื่อมโยงไปยังขอมูลของ Data Pool 
ตาง ๆ ไดท่ัวโลก ในตางประเทศทั้งในแถบภูมิภาคเอเชียและระดับสากล มีหลายประเทศที่ไดเร่ิมดําเนินการ
นําเอาระบบ GDSN มาใชแลว เชน เกาหลี แคนาดา และออสเตรเลีย แตในประเทศไทยแมวาจะมีการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ เขามาชวยในการดําเนินงาน ระบบ GDSN ก็ยังไมเปนที่รูจักเทาใดนัก  

เน่ืองจากระบบ GDSN เปนระบบบการจัดเก็บขอมูลท่ียังไมเคยมีมากอนในประเทศไทย การศึกษา
ถึงความเปนไปไดในการจัดต้ังระบบ GDSN ในเชิงเศรษฐศาสตรจึงเปนส่ิงสําคัญที่ตองทําการศึกษา
นอกเหนือไปจากทางดานเทคนิค 
 
2. รูปแบบธุรกิจที่เหมาสะม 

จากการศึกษา พบวาแนวทางในการจัดต้ังระบบ GDSN ในประเทศไทยท่ีเปนไปไดมี 3 แนวทาง ไดแก  
1. สถาบันรหัสสากลดําเนินการเองทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนการจัดต้ังจนไปจนถึงการดูแลบํารุงรักษา จึง

จะตองมีการจัดวางโครงสรางการบริหารจัดการขึ้นมารองรับเฉพาะ และพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศขึ้นใหม ซึ่งตองใชงบประมาณสูง และยังตองแบกรับความเส่ียงตาง ๆ ไวอีกดวย อยางไรก็ดี
ทางเลือกนี้จะทําใหการบริหารจัดการ การพัฒนา และการปรับปรุงตาง ๆ สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว
และคลองตัวกวาแนวทางอื่นๆ และโครงสรางการบริหารงานจะชัดเจนส่ังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การจัดจางบริษัทภายนอกดําเนินการ (Outsourcing) โดยทําการวาจางบริษัทภายนอกท่ีมี
ประสบการณมาจัดทําระบบ และจางผูดูแลระบบในสวนของฮารดแวรและซอฟตแวร โดยทางสถาบันรหัส
สากลไมมีสวนรับผิดชอบกับระบบดังกลาว เพียงแตทางสถาบันรหัสสากลจะเปนผูบริหารงาน ท้ังนี้ผูใหบริการ
จะไดรับผลตอบแทนตามสัญญาจางท่ีทํารวมกันไว ซึ่งไมเกี่ยวของกับผลกําไรท่ีเกิดขึ้นแตอยางใด แมวา
แนวทางนี้จะเหมาะกับสถาบันรหัสสากลท่ีขาดแคลนบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญ แตทางสถาบันยังตองรับความเส่ียง
จากการลงทุนท้ังหมดไว และการพัฒนาระบบในอนาคตก็อาจทําไดไมสะดวก และยังอาจจะสงผลตอความ
เชื่อมั่นของผูใชบริการในอนาคตไดงาย เน่ืองจากการวาจางตามสัญญาจะทําใหการพัฒนาสวนหนึ่งขึ้นอยูกับ
บริษัทภายนอกท่ีไมไดมีสวนไดสวนเสียกับรายไดท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของระบบ 

213



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 

 

3. แนวทางผสมผสาน เปนแนวทางความรวมมือของทางสถาบันรหัสสากลกับบริษัทท่ีรวมทุน เพ่ือ
หนาท่ีในการพัฒนาระบบ โดยทางสถาบันรหัสสากลมีหนาท่ีรับผิดชอบในดานนโยบาย การวางแผนกลยุทธ 
และดานการตลาดเทานั้น ท้ังนี้รูปแบบธุรกิจ (Business model) อาจเปนการวาจางพัฒนาระบบในชวงแรก 
หลังจากนั้นอาจจะจางดูแลและบริหารงานระบบเปนรายป หรืออาจจะเปนรูปแบบของการแบงรายได 
(Revenue sharing) ก็ได แนวทางนี้มีความเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน เน่ืองจากมีความเส่ียงในการ
ลงทุนตํ่า ใชงบประมาณไมสูง และเนื่องจากผูรวมทุนมีความสามารถหลักในดานการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อยูแลว จึงทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ตนทุนต่ํา รวมทั้งยังไดรับความไววางใจจากผูใชบริการ อีก
ดวย 

 
ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบความรับผิดชอบในดานตางๆ ของรูปแบบธุรกิจแตละแบบ 

รูปแบบธุรกิจ  

ความรับผิดชอบ สถาบันรหัสสากล
ดําเนินการเอง 

จัดจางบริษัทภายนอก
ดําเนินการ 

แนวทางผสมผสาน 

เงินลงทุน สถาบันรหัสสากล สถาบันรหัสสากล ลงทุนรวมกัน2 

บุคลากร สถาบันรหัสสากล บริษัทภายนอก รวมกัน 

เครื่องมือและอุปกรณ สถาบันรหัสสากล บริษัทภายนอก ผูรวมทุน 

การออกแบบและพัฒนา สถาบันรหัสสากล รวมกัน รวมกัน 

การควบคุมดูแลระบบ สถาบันรหัสสากล บริษัทภายนอก ผูรวมทุน 

การบํารุงรักษา สถาบันรหัสสากล บริษัทภายนอก ผูรวมทุน 

การวางแผนสงเสริม       
การขาย 

สถาบันรหัสสากล สถาบันรหัสสากล รวมกัน 

ผลตอบแทน สถาบันรหัสสากล สถาบันรหัสสากล1 รวมกัน3 

 

หมายเหตุ   1 สําหรับผลตอบแทนของบริษัทภายนอก จะไดรับจากสถาบันรหัสสากลตามขอตกลงท่ีระบุ
ไวในสัญญา 

 2 สถาบันรหัสสากลและผูใหบริการระบบ GDSN ท่ีเปนผูรวมทุนตองทําการตกลงแบง
สัดสวนของการลงทุน 

 3 ผลตอบแทนควรเปนไปตามสัดสวนของการลงทุน 
 

3. การวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ 
 ในการวิเคราะหหาปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดต้ังระบบ GDSN ทําไดโดยการสอบถามความ
คิดเห็นที่ผูใชมีตอการนําเอาระบบ GDSN มาใชในประเทศไทยดวยแบบสอบถามที่ทําการออกแบบมา
โดยเฉพาะ แหลงท่ีมาของขอมูลมี 2 แบบ คือ แบบปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเปนขอมูลท่ีไดจากการเก็บ
จากแหลงขอมูลโดยตรง (กัลยา 2548) และแบบขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเปนขอมูลท่ีมีอยู
แลว ไมไดทําการเก็บขอมูลดวยตนเอง เชน นโยบายของบริษัท แผนพัฒนาผูสงมอบ หรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ีไดรับ
อนุญาตจากองคกรใหสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชประกอบในงานวิจัยได  
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การคัดเลือกกลุมประชากรเปาหมาย ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (ชูศรี 
2550) กลุมประชากรเปาหมายมี 3 กลุม คือ กลุมท่ีเขามาใชฐานขอมูลเพ่ือการนําเสนอผลิตภัณฑ กลุมท่ีเขา
มาใชฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนหาผลิตภัณฑ และ กลุมผูพัฒนาระบบ GDSN ในประเทศไทย  

สําหรับการพัฒนาแบบสอบถามนั้นผูวิจัยไดทําการสรางแบบสอบถามตามขั้นตอนการสรางแบบสอบ 

ถามมาตรฐานสําหรับงานวิจัยท่ัวไป (อุทุมพร 2544) จํานวนขอคําถามและรูปแบบของคําถามแตละขอ แสดง
ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 2: ประเด็นหลัก ประเด็นยอย จํานวนคําถาม และรูปแบบของคําถามของแบบสอบถาม 

ประเด็นหลัก ประเด็นยอย จํานวนคําถาม รูปแบบของคําถาม 

1. ชื่อองคกร 1 รูปแบบถามตอบส้ันๆ 

2. ประเภทขององคกร 1 รูปแบบถามตอบส้ันๆ 

3. ทุนจดทะเบียน 1 รูปแบบเลือกคําตอบ 

4. ผลประกอบการ 1 รูปแบบเลือกคําตอบ 

5. จํานวนพนักงานในองคกร 1 รูปแบบเลือกคําตอบ 

6. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีใชใน
ปจจุบัน 

1 รูปแบบเลือกคําตอบ 

7. ความถ่ีในการปรับปรุงรายการสินคา1 
หรือการเรียกดูสินคา2 

1 รูปแบบเลือกคําตอบ 

1. ขอมูลเบ้ืองตน
องคกร 

8. ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 5 รูปแบบเลือกคําตอบ 
และรูปแบบถามตอบส้ันๆ 

1. ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนํา
ระบบ GDSN มาใช 

1 รูปแบบจัดลําดับ 

2. จํานวนรหัสของฐานขอมูลของ 
GDSN ท่ีควรมี1 

1 
1 

รูปแบบเลือกคําตอบ 

3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการใช
งานระบบ GDSN 

1 รูปแบบจัดลําดับ 

4. อุปสรรคท่ีคาดวาจะพบ 1 รูปแบบจัดลําดับ 

5. ขอมูลท่ีอยากใหมีในฐานขอมูล 1 รูปแบบเลือกคําตอบ 

6. การเชื่อมโยงระบบ GDSN กับ
ฐานขอมูลอ่ืน 

1 รูปแบบเลือกคําตอบ 

2. ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ 
GDSN และการใช
งาน 

7. การเชื่อมโยงระบบ GDSN ของ
ประเทศไทยกับฐานขอมูลระดับโลก 

1 รูปแบบเลือกคําตอบ 
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ตารางที่ 2: ประเด็นหลัก ประเด็นยอย จํานวนคําถาม และรูปแบบของคําถามของแบบสอบถาม (ตอ) 
ประเด็นหลัก ประเด็นยอย จํานวนคําถาม รูปแบบของคําถาม 

1. ความสนใจในการนําระบบ GDSN 
มาใช 

3 รูปแบบเลือกคําตอบ 

2. การผลักดันผูสงมอบใหใชระบบ 
GDSN2 

3 รูปแบบเลือกคําตอบ 

3. ความสนใจใน
การนํา GDSN มา
ใช 

3. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจนําระบบ   
GDSN มาใช 

1 รูปแบบจัดลําดับ 

1. งบประมาณที่คาดวาจะตองใชในการ
พัฒนา 

1 รูปแบบเลือกคําตอบ 

2. ความพรอมขององคกรในดานตางๆ 1 รูปแบบใหเสนอความเห็น 
ใชมาตรประมาณคา  5  

ระดับ 

4. ความพรอม
ขององคกร 

3. ความชวยเหลือท่ีตองการในการใช
ระบบ GDSN 

1 รูปแบบใหเสนอความเห็น 

5. คาบริการท่ี
เหมาะสม 

1. คาบริการท่ีเหมาะสม 1 รูปแบบเลือกคําตอบ 

หมายเหตุ   1 เปนคําถามของแบบสอบถามสําหรับผูสงมอบเทานั้น 
       2 เปนคําถามของแบบสอบถามสําหรับผูซื้อเทานั้น 

 
ในภาพรวมผูประกอบการทั้งผูสงมอบและผูซื้อสวนใหญตางใหความสนใจในการนําเอาระบบ GDSN 

เขามาใช แตผูประกอบการหลายรายยังไมมั่นใจวาระบบ GDSN จะสามารถนํามาใชไดจริง อีกท้ัง คาใชจาย
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรเพ่ือใหรองรับกับการใชงานระบบ GDSN ท้ังอุปกรณ และ
บุคลากร รวมไปถึงจํานวนคนที่จะเขามาเปนสมาชิกใชบริการระบบ GDSN ซึ่งหากมีจํานวนสมาชิกไมมาก 
โอกาสในการประสบความสําเร็จของการนําเอาระบบ GDSN มาใชในประเทศไทยอาจลดลง กลยุทธหนึ่งท่ี
สนับสนุนใหมีผูเขามาใชงานระบบ GDSN มากขึ้น คือ การผลักดันจากผูใหบริการ Modern Trade เชน โลตัส 
คารฟูร เซเวนอีเลเวน เปนตน เน่ืองจากผูใหบริการเหลานี้ มีกําลังและอํานาจตอรองกับผูสงมอบสูง เมื่อเทียบ
กับรานคาท่ัวไป หากผูใหบริการเหลานี้ใหความรวมมือเปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหผูสงมอบเขามาใชงาน
ระบบ GDSN จากขอมูลท่ีไดรับ ทางผูซือ้มีกลยุทธหรือวิธีการในการกระตุนและผลักดันใหผูสงมอบของตน
นําเอาระบบ GDSN มาใชกับบองคกร หลายวิธี เชน มีการคัดเลือกผูสงมอบหลายรายมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือ
โนมนาวใหผูสงมอบในปจจุบันเล็งเห็นความสําคัญของระบบ GDSN หรือ ใชกลยุทธแบบสัญญาบังคับ 
กําหนดใหการใชระบบ GDSN เปนปจจัยอยางหนึ่งท่ีมีผลตอการคัดเลือกผูสงมอบ เปนตน   

จากขอมูลท่ีไดรับมา แมวาในขณะนี้ ผูซื้ออาจยังไมเห็นความสําคัญในการกําหนดใหการนําเอาระบบ 
GDSN มาใชเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการคัดเลือกผูสงมอบมากนัก แตในจากการท่ีเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ มีแนวโนมท่ีจะมีอิทธิพลกับการทํางานภายในองคกรตางๆ รวมไปถึงการติดตอส่ือสารกับ
บริษัทคูคา และกระบวนการทางธุรกิจ ระบบ GDSN ก็มีแนวโนมท่ีจะเขามามีบทบาทสําคัญกับกระบวนการ 
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4. แผนการในการดําเนินธุรกิจ (Road Map) 
สําหรับแผนการดําเนินธุรกิจของการจัดต้ังระบบ GDSN ในประเทศไทยนั้น แบงออกได 4 ระยะ คือ  
ระยะท่ี 1 โครงการนํารอง ดําเนินการโดยดึงเอาผูประกอบการที่เปนโมเดิรนเทรดรายใหญอยางนอย 1 

ราย และผูสงมอบท่ีติดตอซ้ือขายกับโมเดิรนเทรดรายดังกลาว ใหเขามารวมเปนองคกรตนแบบ เพ่ือกําหนด
แนวทางในการจัดต้ังระบบ และยังเปนการดึงผูสงมอบขององคกรมาใชบริการระบบ GDSN ตอไปได 
เน่ืองจากผูประกอบการรายใหญมีจํานวนรหัสสินคาท่ีลงทะเบียนเปนจํานวนมาก และมีจํานวนผูสงมอบหลาย
ราย หากสามารถชักชวนใหผูประกอบการที่เปนโมเดิรนเทรดรายใหญเขามาเปนสมาชิกใชงานระบบ GDSN 
ไดเพียง 1 ราย ผูสงมอบตางๆ ของผูประกอบการรายนี้ก็จําเปนตองเขามาเปนสมาชิกดวยเชนกัน  
หลังจากการดําเนินการในระยะที่ 1 ส้ินสุดลง  

ในระยะที่ 2 จะเปนการใชงานเต็มรูปแบบในระดับประเทศ โดยหลังจากท่ีระบบ GDSN เร่ิมเปนที่รูจัก
ของผูประกอบการทั่วไปแลว ก็จําเปนที่ตองเพ่ิมจํานวนสมาชิกท่ีเปนผูประกอบการภายในประเทศใหเขามาใช
บริการระบบ GDSN ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได เพ่ือเตรียมพรอมระบบใหมีความมั่นคงแข็งแรงเพียง
พอท่ีจะพัฒนาระบบ GDSN จากภายในประเทศไปสูระดับภูมิภาคในระยะถัดไป ซึ่งเปนระยะที่มุงเนนการ
พัฒนาระบบไปยังประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคใกลเคียงพรอมกับการเตรียมการเพ่ือพัฒนาระบบไปสูระดับสากล
ตอไป เน่ืองจากการจะเชื่อมโยงขอมูลกับประเทศที่มีการใขงานระบบ GDSN อยูแลวนั้น อาจมีขอจํากัดตางๆ 
ในการเชื่อมโยง ซึ่งมีความยุงยากกวาการมุงเนนไปยังประเทศที่ไมเคยมีการใชงานระบบ GDSN มากอน 
หลังจากมีจํานวนสมาชิกในระดับภูมิภาคเพียงพอแลว ควรดําเนินการขอการรับรองระบบ Data Pool ใน
ประเทศไทย จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเตรียมความพรอมในการพัฒนาระบบไปสูระดับสากลตอไป  

สําหรับในระยะสุดทาย หลังจากสามารถพัฒนาระบบเขาสูระดับภูมิภาคไดแลว จะเปนระยะของการ
พัฒนาระบบสูสากล เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลในระดับโลก และสรางระบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน พัฒนาธุรกิจ
ภายในประเทศใหสามารถเขาแขงขันในตลาดโลกตอไป 

 
5. กลยุทธในการดําเนนิธุรกิจ 

ในชวงเริ่มตนโครงการและการพัฒนาโครงการนํารอง กลยุทธหลักท่ีสําคัญ คือ กลยุทธในการ
ประสานงาน โดยจะตองใหผูประกอบการเขามามีสวนรวมตั้งแตขั้นตอนของการออกแบบระบบฐานขอมูล 
จนกระท่ังจบโครงการ ซึ่งชวยใหความตองการของผูประกอบการถูกนํามาใชในการพัฒนาระบบฐานขอมูล
โดยตรง และชวยใหการประสานงานเปนไปอยางราบรื่น คณะทํางานของสถาบันรหัสสากลจะตองแสดง
บทบาทในการเปนเจาภาพท่ีเขมแข็ง ผลักดันโครงการใหเดินตามกรอบเวลาที่แนนอน มีนโยบายที่ชัดเจนจาก
ผูบริหาร มีการสนับสนุนอยางตอเนื่องท้ังทางดานบุคลากรและงบประมาณที่ใชในการดําเนินการเริ่มตน ซึ่ง
นอกจากจะชวยใหโครงการประสบความสําเร็จไดแลว ยังชวยสรางภาพลักษณท่ีดีแกผูประกอบการ สงผลทํา
ใหสามารถดึงผูประกอบการรายใหม ๆ เขามาใชบริการไดงายขึ้นในระยะตอไปของโครงการจัดต้ังระบบ 
GDSN  

ในชวงของการขยายฐานผูใชงานระบบ กลยุทธท่ีสําคัญ คือ การเพ่ิมมูลคา โดยทําการเชื่อมโยงระบบ
กับฐานขอมูลอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท่ียังไมมีการขอใบรับรองระบบฐานขอมูล 
(International Database Certification) เชน ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร เวียดนาม เปนตน ซึ่งชวยใหมีฐาน
ผูใชบริการเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมฐานลูกคา ใหกับผูขายสินคาไดกวางขึ้น และเปนจุดสําคัญ
ชวยใหดึงผูใชบริการรายใหมเขามาในระบบไดงายขึ้น แตท้ังนี้สถาบันรหัสสากลจะตองพัฒนาความรวมมือ
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ระหวางองคกรท่ีดูแลระบบ GDSN ในประเทศตาง ๆ เพ่ือใหการประสานงานเปนไปอยางราบรื่นและเกิดการ
ประชาสัมพันธในวงกวาง นอกจากนี้ ยังควรมีการเสนอใหบริการเพ่ิมเติม เชน นําเสนอการใหบริการแบบ
ผสมผสาน (Convergent) โดยการคิดคาใชบริการในการใชงานระบบ GDSN รวมกับการใหบริการระบบ EDI 
ผานระบบ VAN ในอีกระดับราคาท่ีผูประกอบการทั่วไปสามารถยอมรับได 

ในการกําหนดราคาคาบริการ อาจใชกลยุทธแบบยืดหยุน นั่นคือ ใหผูประกอบการแตละรายสามารถ
เลือกประเภทของการจายคาบริการได วาตองการจายคาบริการแบบตอรหัสสินคาตอป หรือแบบรายป หรือ
การกําหนดราคาคาบริการแบบขั้นบันได หากผูประกอบการมีจํานวนรหัสสินคาท่ีตองลงทะเบียนนอย 
คาบริการตอรหัสสินคาตอปจะสูง แตหากจํานวนรหัสสินคาท่ีตองลงทะเบียนมาก คาบริการจะต่ํา นั่นคือ 
คาบริการจะแปรผกผันกับจํานวนรหัสสินคาท่ีลงทะเบียน เปนตน หรือกลยุทธการรวมคาบริการ เน่ืองจาก
ปจจบัุนสถาบันรหัสสากลมีบทบาทและหนาท่ีดูแลรหัสสินคาตาง ๆ และมีการเก็บคาธรรมเนียมของรหัสสินคา
อยูแลว การรวมคาใชบริการเขากับคาธรรมเนียมของรหัสบารโคด จะทําใหผูประกอบการสนใจเขาใชบริการ
ในระบบ GDSN เพ่ิมมากขึ้น  
 

5. สรุปผล 
ระบบ GDSN นับวาเปนระบบจัดเก็บขอมูลท่ีชวยอํานวยความสะดวก เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน

ท้ังกับผูขายและผูซื้อสินคา และเหมาะสมกับสภาการณปจจุบันท่ีธุรกิจมีการแขงขันกันสูง ดวยระบบการ
จัดเก็บขอมูลตามหลักมาตรฐานสากล ทําใหผูใชมีความเขาในตรงกัน และยังสามารถชวยลดความผิดพลาดใน
การสงผานขอมูล ในหลายประเทศทั้งในแถบภูมิภาพเอเชีย หรือในระดับสากล ไดมีหลายประเทศไดนําเอา
ระบบ GDSN มาใชแลว แมวาในปจจุบันประเทศไทยยังมิไดมีการนําเอาระบบดังกลาวมาใช แตแนวโนมของ
ธุรกิจท่ีมีการแขงขันกันเพ่ิมมากข้ึน และเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ท่ีเขามามีบทบาทและอิทธิพลกับ
อุตสาหกรรมตาง ๆ มากขึ้น ระบบ GDSN จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
และลดตนทุนขององคกรได 
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