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บทคัดยอ 

การท่ีทําใหผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑมีศักยภาพในการขายสินคาท้ังตางประเทศและใน
ภายในประเทศนั้น จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีชองทางการจัดจําหนายสินคาและการจัดการระบบโลจิสติกสใน
การขนสงสินคาและวัตถุดิบท่ีมีศักยภาพ เพ่ือสามารถรองรับการส่ังซื้อสินคาจากผูซื้อท้ังตางประเทศและใน
ภายในประเทศ ซึ่งการพัฒนาชองทางในการจัดจําหนายและการจัดการระบบโลจิสติกสนี้ตองเหมาะสมกับ
ผูผลิตสินคาในแตละระดับดวย  

งานวิจัยนี้ไดออกแบบและพัฒนาตลาดสินคาออนไลนและการจัดการระบบโลจิสติกสสําหรับผูผลิต
สินคาท่ีสงออกตางประเทศ ภายในประเทศและระดับชุมชน โดยมีการนํามาตรฐานการแลกเปล่ียนเอกสาร 
RosettaNet ซึ่งเปนมาตรฐานสากลท่ีใชกันอยูอยางแพรหลายเขามาใช และไดจัดทําระบบโลจิสติกสเพ่ือทํา
การรวมซื้อ-ขายสินคาและวัตถุดิบของผูผลิตสินคาไดอีกดวย 
 
คําสําคัญ:  หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ; OTOP; ชองทางการจัดจําหนาย 

 
1. บทนํา 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเปนหนึ่งในนโยบายสําคัญของรัฐบาลไทยในปจจุบัน โดยไดกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน ดวยการสนับสนุนใหเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพเปน
ท่ียอมรับของผูบริโภค ตามศักยภาพทางการตลาดในระดับตาง ๆ คือ ระดับภูมิภาคระดับประเทศ และระดับ
สงออก โดยจัดระบบการบริหารจัดการโครงการแบบบูรณการเพ่ือเสริมสรางเทคโนโลยีและการจัดการควบคู
ไปกับการสนับสนุนดานการตลาด และรัฐบาลไดจัดทําโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ซึ่งชวยให
เกิดการสรางงาน สรางอาชีพและสรางรายไดเสริมใหแกชุมชน ดังนั้นการสงเสริมการพัฒนาจากภาครัฐอยาง
ตอเนื่อง จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงตอการสรางแรงจูงใจใหเกิดการสรางสรรค คิดคนพัฒนา
ผลิตภัณฑของชุมชน รวมถึงการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนและกลุมอาชีพ ทําใหเกิดการ
พ่ึงพาตนเอง ท้ังนี้ปจจัยแหงความสําเร็จท่ีแทจริงนั้นเกิดจากพลังความรวมมือของประชาชนในทองถ่ินและ
การมีผูนํากลุมท่ีมีความสามารถ โดยรัฐเปนเพียงผูใหการสนับสนุนทางดานเทคนิค จัดหาส่ิงอํานวยความ
สะดวกขั้นพ้ืนฐานท่ีจําเปน และใหความชวยเหลือกิจกรรมทางการตลาด แตในปจจุบันผูผลิตสินคา OTOP 
ประสบปญหาตางๆมากมายเชน ไมมีระบบการบริการขนสงสินคาประจําเพราะจํานวนสินคาท่ีผลิตมีไมมาก 
อีกท้ังการขนสงท่ีสะดวกก็จะมีราคาแพงไมคุมกับรายได ไมทราบความตองการของลูกคาท่ีแนนอนทําให

89



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 บางคร้ังผลิตสินคามากไปก็ไมมีคนซื้อ บางคร้ังผลิตนอยไปก็ไมมีสินคาเพียงพอท่ีจะขาย อีกท้ังไมมีหนวยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชนการเขามาดําเนินการใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ี สวนใหญผูประกอบการยังตองใช
วิธีการขนสงสินคาแบบชวยตนเอง เปนตน  

จากปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจึงไดมีการออกแบบระบบสารสนเทศที่ชวยในการสนับสนุนการซื้อขาย
ผลิตภัณฑและวัตถุดิบของ OTOP และมีการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางผูผลิตสินคา OTOP รานคาและลูกคา 
ทําใหมีการบริหารจัดการการจัดการธุรกรรมพ้ืนฐานและวิเคราะหแผนการขนสงใหมีความคลองตัวยิ่งขึ้น โดย
ใชระบบสารสนเทศที่ทําขึ้นมามีชื่อเรียกวา OTOPDC (OTOP Distribution Center)  

โดยท่ีจุดประสงคของวิจัยนี้คือทําการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบการเชื่อมโยงที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการ Supply Chain และ Logistics และ e-Marketplace สําหรับผลิตภัณฑสินคา OTOP และพัฒนา
ซอฟตแวรเพ่ือเปนระบบตนแบบในการจัดการ Supply Chain และ Logistics ใหเหมาะสมสําหรับ
ผูประกอบการทุกๆระดับ 

 
2. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ในปพ.ศ.2547 สินคา OTOP เคยมีการขายในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาแลวโดยบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด ไดจัดทําขึ้นมาโดยรวบรวมสินคาสุดยอดผลิตภัณฑ OTOP คุณภาพระดับ 5 ดาว ของ
แตละทองถ่ินท่ัวทุกภูมิภาคของไทย โดยเนนสินคาท่ีออกแบบทันสมัย เปนเอกลักษณไทย ในการเลือกชม
และส่ังซื้อสินคาจะทําไดโดยการไปที่ทําการไปรษณียทุกแหงท่ีรวมโครงการ OTOP Express [1] และสามารถ
ผานจากเว็บไซตไดดวยอีกเชนกัน  

ในการวิจัยนี้ไดนําเทคโนโลยีของ Web service ท่ีเปนระบบซอฟตแวรท่ีออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนการ
แลกเปล่ียนขอมูลกันระหวางเครื่องคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย โดยท่ีภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสาร
ระหวางเครื่องคอมพิวเตอร [2] คือ XML (Extensible Markup Language) เว็บเซอรวิสมี Interface ท่ีใช
อธิบายรูปแบบขอมูลท่ีเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลได [3] จึงนํามาใชในการแกไขปญหาตางๆของผูซื้อ-
ผูขายสินคา OTOP มีการนํามาตรฐาน RosettaNet [4] ท่ีเปนมาตรฐานในกระบวนการดานธุรกิจแบบ
อิเลคทรอนิคสแบบเปดซึ่งชวยใหกระบวนการตางๆ มีความสอดคลองกันภายในเครือขายการซื้อขายระดับ
โลกโดยสงผานขอมูลผานทาง XML (Base on Internet) เปนตัวท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
โดยท่ีจะใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเขามาใชในรูปแบบของ e-Marketplace [5] ท่ีเปนรูปแบบหนึ่งของ 
Business to Business (B2B) มีลักษณะเปนศูนยกลางในการทําธุรกิจรวมกันระหวางผูซื้อกับผูขายหลายๆ
รายจะเห็นวา e-Marketplace นี้มีลักษณะคลายตลาดท่ีใหผูซื้อกับผูขายมาพบเจอกันแลวซื้อขายกันในตลาด
นั้น โดยผูขายก็จะตองมีพ้ืนท่ีสําหรับรานของตนเอง มีสินคา มีรายการสินคาตางๆ ใหลูกคาไดเลือกซ้ือ เมื่อ
ลูกคาซื้อก็จะมีวิธีการชําระเงินตามที่แตละรานประสงคจะใหเปน โดยการซื้อ-ขายลักษณะนี้เรียกวา การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) เปนการทําการคาโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกส โดยท่ีการคาทุกประเภท
ลวนมีโอกาสในการใชประโยชนจากพาณิชยอิเล็กทรอนิกส [6] 
 
3. การดําเนินงานวิจัย 

ในการดําเนินงานวิจัยสามารถแบงขั้นตอนการทําการวิจัยไดเปน 2 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาโครงสราง
ของผูผลิตสินคา OTOP แตละระดับ 2) การนําระบบสารสารสนเทศมาใชเพ่ือเปนชองทางการจัดจําหนายและ
การจัดการระบบโลจิสติกส  
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 3.1. โครงสรางของผูผลิตสินคา OTOP  
จากการท่ีเก็บขอมูลเบ้ืองตนจากผูผลิตสินคา OTOP แลวพบวา อุปสรรคท่ีสําคัญของผูประกอบการ

ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นคือไมรูวาศักยภาพของตนอยูในระดับใด และตลาดที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ
ของตนอยูท่ีใด สินคาท่ีผลิตแลวจะตองนําไปขายท่ีไหน นําไปขายอยางไร และดวยวิธีใด ท่ีสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดเร็วท่ีสุดดวยตนทุนท่ีต่ําท่ีสุด เนื่องจากผูประกอบการยังขาดความรูความเขาใจใน
การบริหารจัดการ รวมถึงไมมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพไปสูระดับท่ีตนเองตองการได ในทางกลับกัน
ลูกคาไมรูวาสินคาท่ีตองการนั้นซื้อไดจากชองทางใดไดบาง นอกจากนั้นยังพบวาหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ
ออกมาตรฐานตางๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ท้ังกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ และตัวผลิตภัณฑเองเปน
จํานวนมาก อาทิเชน มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) การคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (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 สินคาท่ีเกิดจากภูมิปญญาพ้ืนบานและมีเอกลักษณเฉพาะ
มีรูปลักษณท่ีสากล สินคามีจุดเดนและแตกตางจากสินคาท่ีมีขายในทองตลาดท่ัวไป มีบรรจุภัณฑสวยงามและ
คงทนแข็งแรงสินคามีมาตรฐาน สากลตามกลุมผลิตภัณฑ จะสงขายผลิตภัณฑไปยังประเทศตางๆ โดยการทํา
การสงออกผานพอคาคนกลาง หนวยงาน หรือแผนกขายของบริษัท 

3.1.2 Business Model ระดับภายในประเทศ สินคาท่ีขายเปนสินคาท่ีใชวัตถุดิบในทองถ่ินใน
การผลิตและมีเอกลักษณเฉพาะ มีมาตรฐานระดับประเทศ ตางๆรองรับ มีบรรจุภัณฑแบบธรรมดา สินคาเนน
ถึง ความสะอาด ลูกคาในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง นักทองเท่ียว ลูกคาตามงานแสดงสินคาระดับ จังหวัด 
และภูมิภาค มีวิธีการซื้อขายโดยการนําเสนอสินคาผานทางการขายตรงโดยใหสมาชิกในกลุมเปนผูขาย ศูนย
จําหนายสินคาในจังหวัด ศูนยจําหนายสินคาตามแหลงทองเท่ียว 

3.1.3 Business Model ระดับชุมชน สินคาท่ีขายเปนสินคาท่ีใชวัตถุดิบในทองถ่ินในการผลิต 
ผลิตสินคาตามความตองการของคนในชุมชน สินคาเนนถึง ความสะอาด ราคาสินคาถูกกวาสินคาชนิด
เดียวกันในทองตลาด ลูกคาสวนมากจะเปนลูกคาภายในชุมชน การขายสินคาจะผานทางรานคาชุมชน ตลาด
นัด ขายตรง โดยใหสมาชิกในกลุมเปนผูขาย 

3.2. ระบบสารสนเทศเพ่ือชองทางการจัดจําหนายสําหรับสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
เมื่อเราไดทราบถึงโครงสรางของผูผลิตสินคา OTOP แลวทําใหเราไดทราบวาแตละ Business Model 

ก็จะมีปญหาแตกตางกันออกไป และเราไดรับทราบถึงปญหาจากการสอบถามและระดมสมองจากผูผลิตสินคา
และผูเกี่ยวของโดยตรงเมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2551 ในการจัดสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถ
ดานโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน” โดยปญหาหลักๆท่ีเกิดขึ้นก็คือ การขาด
ชองทางการจัดจําหนายสินคา มีอุปสรรคในการซื้อ-ขายสินคาและวัตถุดิบ ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดงาน
แสดงสินคา ภาษีและการขนสง เปนตน  เมื่อเราทราบถึงปญหาตางๆเหลาน้ีแลวเราจึงนําระบบสารสนเทศมา
ใชในการไขปญหาตางๆโดยแบงออกเปน IT Function ดังแสดงตามตารางที่ 1 ซึ่ง IT Function แตละตัวมี
หนาท่ีดังนี้ 

1) e-Producer เปนขอมูลของผูผลิตสินคา OTOP โดยแสดงชื่อผูผลิต ท่ีตั้ง ประวัติ สินคาท่ีผลิตใน
การดูขอมูลผูผลิตสามารถคนหาไดจากชื่อ หรือจากตําแหนงท่ีตั้งทางภูมิศาสตร ในระดับภาค จังหวัด และ
ตําบล  
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 2) e-Product แสดงรายละเอียดและราคาของสินคา OTOP โดยในการคนหาสามารถคนหาเปน
ประเภทของสินคา หรือชื่อสินคา OTOP สามารถแบงแยกสินคาเปนหมวดหมูไดดังนี้ อาหาร ผาเคร่ืองแตง
กาย เครื่องใชและเคร่ืองประดับตกแตง ศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก สมุนไพรที่มิใชอาหารและยา เปนตน 

3) e-Information แสดงขาวและประชาสัมพันธสินคา OTOP แจงขาวความเคล่ือนไหวตางๆ เชน ขาว
การจัดงานแสดงสินคา OTOP ขอมูล บทความ วิชาการ เปนตน   

4) Webboard เพ่ือตั้งกระทูแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางผูผลิต รานคา ลูกคา โดยสามารถ 
เผยแพรขอมูล โฆษณาประชาสัมพันธ หรือสอบถามระหวางกันได 

5) e-Replenishment เปนระบบสําหรับจัดการสินคาคงคลังของรานคา สามารถบอกปริมาณสินคาท่ี
ผูขายวามีอยูในปริมาณที่เทาไร  

6) e-Purchasing จะมีการทํา ใบส่ังซื้อ ใบตอบรับการส่ังซื้อ ใบเสร็จ ซึ่งเปนการจัดการส่ังซื้อสินคา
ออนไลนผาน Website  

7) e-Consolidation and distribution เปนระบบที่ชวยในการบริหารจัดการการขนสงและการกระจาย
สินคา สามารถใหผูซื้อเลือกไดวาจะใหผูขายสงสินคาใหทางใด 

 
ตารางที่ 1:  ปญหาตางๆของแตละ Business Model และ IT Function ท่ีนํามาใชในการแกไขปญหา 

ปญหา IT Function สงออก 
ภายใน 
ประเทศ 

ชุมชน 

-ไมมีการอัพเดทขอมูลของวันเวลาและ
สถานท่ีๆใชจัดการแสดงสินคา OTOP 
-ไมมีการแสดงมาตรฐาน กฎ ระเบียบ 
คาใชจายในการขนสงสินคาออกไปยัง
ประเทศตางๆ 

e-Information x x x 

- สินคาไมเพียงพอสําหรับการขายตามราน
ขายของฝาก งานแสดงสินคา เปนตน 

e-Replenishment x x  

-ไมสามารถส่ังซื้อสินคาไดจากเว็บไซต e-Purchasing x x  

-ไมมีศูนยกลางในการรับ สงและกระจาย
สินคา วัตถุดิบ 
-มีชองทางในการขนสงสินคาและวัตถุดิบ
ไมมากนัก 

e-Consolidation 
e-Distribution 

x x x 

- ผูประกอบการไมทราบวาตลาด และ 
Trader สําหรับสินคาของเขาอยูท่ีไหน 
-Trader ไมทราบวาสินคาชนิดท่ีตลาด
ตองการมีใครผลิตอยูบาง 

e-Producer  
e-Product 

x 
 

x 
 

 

-ขาดการติดตอส่ือสารและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกัน 

Webboard x x x 
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 4. การออกแบบระบบสารสนเทศของศนูยกลางการจัดจําหนายสินคา OTOP 
เมื่อเราทราบถึงปญหาและออกแบบ IT Function เรียบรอยแลวก็จัดทําศูนยกลางการจัดจําหนาย

สินคา OTOP ขึ้นมาเพื่อเปนชองทางการจัดจําหนายและการจัดกับระบบโลจิสติกสของสินคา OTOP ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการกําหนดสิทธิเขาใชของผูใชแตละประเภทสําหรับ Business Model ให
เหมาะสมกับสถาปตยกรรมของศูนยกลางการจัดจําหนายสินคา OTOP ท่ีจัดทําขึ้นมา โดยสถาปตยกรรมท่ี
จัดทําขึ้นนั้นแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ  

4.1. Contents Management System คือ สวนท่ีทําการนําเสนอขอมูลขาวสารตางๆ ท่ี Server เปน
การนําเสนอใหกับผูใชหรือเปนแหลงท่ีใหผูใชท้ังท่ีเปนสมาชิกหรือไมใชสมาชิก สามารถเขามารับรูขอมูล
ขาวสารตางๆ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือซักถามขอสงสัยตางๆ ได  

4.2.  Transaction Management คือ การแลกเปล่ียนเอกสารพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยท่ีBusiness 
Model ระดับสงออกจะมีสถาปตยกรรมบนมาตรฐานเอกสาร RosettaNet สวน Business Model ระดับ
ภายในประเทศจะมีสถาปตยกรรมบนมาตรฐานเอกสารของ HTML โดยใชงานผานทาง e-Marketplace เปน
สวนท่ีใหผูซื้อและผูขาย สามารถทําธุรกรรมผานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยมีตัวกลางสําหรับเปนผู
ใหบริการแลกเปล่ียนขอมูล คือ e-Marketplace โดยใชเอกสารท่ีเปนมาตรฐาน  

จากรูปท่ี 1 แสดงสถาปตยกรรมของ Business Model ระดับสงออกซึ่งมีการใชมาตรฐาน RosttaNet 
ในการจัดการติดตอทางธุรกิจ (Transaction Management) และสวนอื่นๆจะใชเปน HTML รูปท่ี 2 แสดง
สถาปตยกรรมของ Business Model ระดับภายในประเทศ ซึ่งมีการสงผานขอมูลตางๆผานทาง HTML และ 
รูปท่ี 3 แสดงสถาปตยกรรมของ Business Model ระดับชุมชนโดยจะเพียงสวน Contents Management 
เพียงอยางเดียวและมีการสงผานขอมูลทาง HTML 

 

 
 

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

 
 

รูปท่ี 3: สถาปตยกรรมของ Business Model ระดับชุมชน 
 

แตอยางไรก็ตาม IT Functions จะสามารถแกปญหาชองทางการกระจายสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ก็ตอเมื่อภาครัฐสามารถสรางระบบที่เอื้อตอการดําเนินการของผูประกอบการ (Enabling 
System) ท้ังระดับสงออก ภายในประเทศ และชุมชน เพ่ือแกไขปญหา: 

- การเรียกเก็บภาษีรายไดภายหลัง เน่ืองจากมีหลักฐานการทําธุรกรรม 
- กฎเกณฑอื่นๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
- ขาดความรูท่ีเกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
- ขาดโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศเพื่อรองรับความตองการของผูประกอบการ 
- ขาดผูรับผิดชอบ หรือ Host ของ IT Functions  
4.3. ผูรับผิดชอบ หรือ Host ของ IT Functions ทีมวิจัยมีแนวคิดวาผูรับผิดชอบใหระบบนี้ใชงานได

จริงควรไดรับความรวมมือจาก  
1) ผูประกอบการ ทําหนาท่ีเปนผูใชและผูดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศสําหรับชองทางการจัด

จําหนายและการจัดการระบบโลจิสติกส  
2) บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ทําหนาท่ีเปนผูใหบริการขนสงสินคาและวัตถุดิบตามท่ีผูซื้อและผูขาย

ตองการ และเปนผูใหขอมูลสําหรับการขนสงสินคาไปยังสถานท่ีตางๆ 
3) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (MICT) ทําหนาท่ีเปนผูคอยเอื้อเฟอและดูแลระบบ

สารสนเทศสําหรับชองทางการจัดจําหนายและการจัดการระบบโลจิสติกส 
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 โดยมีกระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทย เปนสวนสนับสนุนผลิตภัณฑ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ท้ังทางดานขอมูล งบประมาณ และอื่นๆ ซึ่งตองมามีสวนสนับสนุนดัง
แสดงในรูปท่ี 3 
 

 
 

รูปท่ี 4: ผูรับผิดชอบ หรือ Host ของ IT Functions 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยการสรางระบบสารสนเทศสําหรับชองทางการจัดจําหนายและการจัดการระบบ    

โลจิสติกสไดมีการแบง Business Model ของผูผลิตสินคา OTOP ออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับสงออก ระดับ
ภายในประเทศและระดับภายในชุมชน จึงไดมีการจัดทําสถาปตยกรรมขึ้นมา 3 แบบเพ่ือการนําไปใชในแตละ
ระดับไดอยางเหมาะสมและตรงตอความตองการ ซึ่งระบบสารสนเทศที่ขึ้นมานี้สามารถทําการซื้อ ขาย 
แลกเปล่ียนขอมูล ขาวสารของสินคา OTOP ไดทําใหเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการซื้อ-
ขายใหแกสินคา OTOP ทําใหปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้นกับผูซื้อและผูขายไดลดลงไป แตระบบสารสนเทศที่สราง
ขึ้นมานี้มีความซับซอนคอนขางมาก ทําใหผูใชตองศึกษาระบบใหเขาใจเปนอยางดีและตองมีองคกรตางๆเขา
มาชวยเหลือจึงจะทําใหระบบสารสนเทศนี้มีประสิทธิภาพ  

ในการพัฒนาและวิจัยตอนั้น อาจจะมีการใชมาตรฐานของ RosettaNet บนระบบสารสนเทศสําหรับ
ชองทางการจัดจําหนายและการจัดการระบบโลจิสติกสในทุกๆ Business Model และมีการสรางระบบรองรับ
ความปลอดภัยใหมากกวานี้ 
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