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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการวางแผนความต้องการองค์กรกรณีศึกษา ธุรกิจฟาร์มอัฉริยะ 

โดยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจ ช่วยลดการท างานที่ไม่จ าเป็น 
ประหยัดเวลา ลดระยะเวลา และช่วยในการวางแผนต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แอพพลิเคชัน โปรแกรม
มิ่ง อินเทอร์เฟส (เอ พี ไอ) เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์ม โดยแต่ละแพลตฟอร์มส่งข้อมูล
เข้าหากันด้วยไฟล์ข้อมูล และใช้ซอฟท์แวร์ประยุกต์โอดูส าหรับการพัฒนาไปสู่แพลตฟอร์มที่มีรูปแบบมาตรฐาน และ
ง่ายต่อการเรียกใช้งาน ผลการวิจัยพบว่าแพลตฟอร์มที่พัฒนาน้ีผ่านการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดย

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานในระดับมากที่สุด (x̄= 4.67, S.D.= 0.47 และ x̄= 4.77, S.D.= 0.33) ซึ่งผลการวิจัยน้ีช่วยให้
องค์กรสามารถน าไปใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
คําสาํคญั ดิจิทัล แพลตฟอร์ม โอดู การเปลี่ยนแปลง 

 

Abstract 

This research aims to develop an organizational needs planning system for agribusiness to 
executive decision making and to meet the needs of the business, reduce unnecessary work, save 
time, reduce time and support planning. Research tools are the application programming 
interface (API) as an intermediary to connect data between platforms, each platform sends data 
together using a text file, and Odoo is for the standard of platform development. In findings, the 
platform has been well evaluated by the specialists and the users in Excellent level respectively 

(x̄= 4.67, S.D.= 0.47, and x̄= 4.77, S.D.= 0.33). As a result, the platform complied with international 
standards can be applicable to help organizations manage their strategic planning efficiently. 
Keyword Digital, Platform, Odoo, Transformation 
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1. บทนํา  
ข้อมูลจัดเป็นสินทรัพย์ที่ส าคัญในการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงให้ความส าคัญ
กับการน าข้อมูลมาใช้สนับสนุนการด าเนินงาน แต่ใน
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังประสบกับปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงานในด้าน การบริหารจัดการ
ข้อมูล ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาเชิงนโยบายและปฏิบัติ ทั้งใน
เรื่อง ความซ้ าซ้อนของข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล (เช่น การรักษาความลับ การเข้าถึงข้อมูล การรักษา
ความเป็นส่วนบุคคล) คุณภาพของข้อมูล (เช่น ความ
ถูกต้อง ความครบถ้วน ความเป็นปัจจุบัน) การเปิดเผย
ข้อมูล (เช่น หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาตให้เข้าถึง
ข้อมูล กระบวนการขอใช้ข้อมูลซับซ้อนและใช้เวลานาน 
ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อได้ง่าย) [1] และยังไม่มี
การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคเหล่าน้ีอาจเป็นผลมาจากการบริหาร 
[2] ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการและแนวปฏิบัติในการ
บริหารจัดการเพ่ือกับก าดูแลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและ
ก ากับดูแลข้อมูล พบว่าการ ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นหัวใจ
ส า คั ญ ใน ก า ร ช่ ว ย บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล  (Data 
Management) และเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกัน กล่าวคือ 
การดูแลข้อมูลเป็นกลไกในการก าหนดทิศทาง เพ่ือควบคุม 
การบริหารจัดการข้อมูล ให้สามารด าเนินการได้ถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ได้ก าหนดไว้ การดูแล
ข้อมูลที่ดีจะก่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ส่งผลให้
ข้อมูลมีความมั่นคง น่าเชื่อถือ ปลอดภัย มีคุณภาพ เพ่ือให้
มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

การได้มาและการน าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน ไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน น้ัน
ควรมีมาตรการในการรักษาความ มั่นคง ปลอดภัย รักษา
ความเป็นส่วนตัว และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้จริง กรอบการด าเนินงานของดิจิทัล
แพลตฟอร์มถูกศึกษาและพัฒนาข้ึนเน่ืองจากว่าเป็น
เทคโนโลยีที่ส าคัญ เพ่ือช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูล 
และช่วยในการเชื่อมต่อข้อมูล  ท าให้การแลกเปลี่ยน 
สามารถท าได้อย่างรวดเร็วและสามารถก ากับดูแลข้อมูล ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแพลตฟอร์มส่วนใหญ่จะแบ่ง
ออกเป็น  2 กลุ่มได้แก่  แพลตฟอร์มขนาดใหญ่  และ
แพลตฟอร์มขนาดเล็ก โดยแพลตฟอร์มขนาดใหญ่น้ันมี
ราคาสูงมาก ธุรกิจส่วนใหญ่จึงเลี่ยงมาใช้แพลตฟอร์มขนาด
เล็ก ซึ่งแพลตฟอร์มขนาดเล็กมีราคาถูกกว่า และพัฒนาได้
ง่ายกว่า แต่ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลมีข้อจ ากัด
มาก กล่าวคือ ข้อมูลจะสามารถเชื่อมต่อกันได้มากข้ึนและ
มีการบูรณาการได้อย่างหลากหลาย ต้ังแต่การสร้าง การ
จัดเก็บ การประมวลผล การใช้ การเผยแพร่ จนถึงการ
ท าลาย โดยมีหลักเกณฑ์และนโยบายเพ่ือก าหนดรูปแบบ
ข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร
ของแต่ละหน่วยงาน ช่วยให้เห็นระดับการด าเนินการและ
ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน หรือคุณภาพของ
ข้อมูล  กรอบการก ากับดูแลข้อมูลจะเป็นแนวทางให้
หน่วยงานในส่วนภาครัฐและเอกชน น าไปปรับใช้ให้เข้ากับ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงานหรือองค์กร เพ่ือให้
สามารถปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แ น ว คิ ด ข อ ง  The Open Group Architecture 
Framework (TOGAF) กล่าวถึง มาตรฐานสถาปัตยกรรม
องค์กรเป็นที่รู้จักและเชื่อถือได้มากที่สุด [3] กรอบส าหรับ
สถาปัตยกรรมองค์กรได้รับการยอมรับโดยได้มีการรับรอง
จาก DGA ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
โดยการน า สถาปัตยกรรมองค์กรมาบูรณาการกับดิจิทัล 
แพลตฟอร์มขนาดเล็ก เพ่ือพัฒนาแพลตฟอร์มส าหรับธุรกิจ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนด าเนินงานยุทธ์ศาสตร์ชาติ 4.0 
จากการสรุปผลการวิจัยพบว่า กรอบการก ากับดูแลข้อมูล 
(Data Governance Framework) เป รี ยบ เสมื อน เป็ น
แนวทางในการริเริ่มก าหนดกลไกต่างๆ เพ่ือก ากับดูแล
ข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ข้อมูล ให้ได้ซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สร้าง
มูลค่า และสามารถเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานทั้งการ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงและการสร้างประโยชน์จากข้อมูล
ต่อไปในอนาคต [4] ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการ
ด าเนินงานและการแข่งขันของประเทศ   
 
 
 



                                                                     
 

 

 

ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมองค์กรมาตรฐาน โทกาฟ 9.1 
(ที่มา ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)) 

 

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) 

รูปแบบสถาปัตยกรรม Digital  Platforms มี 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ (1) Application Platforms, (2) Process Platforms, (3) 
Analytic & Cognitive Platforms, (4) Integration & 
Development Platforms, (5) Internet of Things 
Platforms แล ะ  6  มุ ม มอ ง  ได้ แก่  มุ ม มอ งผู้ บ ริห า ร 
(Executive), มุมมองผู้จัดการธุรกิจ (Business), มุมมอง
สถาปนิก (Architect), มุมมองวิศวกร (Engineer), มุมมอง
ช่างเทค นิค (Technician), และมุมมองระดับองค์กร 
(Enterprise) [5] ดังแสดงในภาพที ่2 

 
ภาพที ่2 รูปแบบสถาปัตยกรรมดิจิทลัแพลตฟอร์ม  

(ที่มา ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(สพร.)) 

ระบบบริหารจัดการทรัพย์กรองค์กร (Enterprise 
Resource Planning)  
เป็นการบริหารจัดการ กระบวนการทางธุรกิจโดยช่วยให้
องค์กรสามารถใช้ระบบแอพพลิเคชัน เพ่ือการบริหาร
จัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โอดู จึงเป็นแพลตฟอร์ม
โอเพนซอร์สที่มีประสิทธิภาพส าหรับแอพพลิเคชันทาง
ธุรกิจซึ่งมีชุดแอพพลิเคชันแบบบูรณาการที่สร้างข้ึนให้
ครอบคลุมธุรกิจ ต่างๆ [6] โดยมีงานวิจัยเกี่ยวกับการ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอร์ม  ซึ่งช่วยให้
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ โอดู สามารถสร้างโมดูลของโอดูได้
อย่างรวดเร็ว ง่ายดายและยืดหยุ่นได้ [7] 
 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วยกรอบการ

ท างานโอดู 10 โดยใช้มาตรฐานโทกาฟ 9.1 กรณีศึกษา 
ธุรกิจฟาร์มเกษตร 

2 . เพ่ื อ วัดและประ เมินผลการท างานของ
แบบจ าลองโดยใช้ พ้ืนฐานโครงสร้างบูรณาการของ
สถาปัตยกรรมองค์กรรูปแบบมาตรฐานโทกาฟ 9.1  
กรณีศึกษา ธุรกิจฟาร์มเกษตร 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย  
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้รูปแบบการด าเนินการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ข้อมูล
จากธุรกิจฟาร์มเกษตรที่ ถูก เก็บรวบรวมต้ังแต่เดือน 
มกราคม พ .ศ . 2560 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ . 2561 
ระยะเวลา 12 เดือน เพ่ือใช้ส าหรับการวัดและประเมินผล
การท างานของแบบจ าลองแพลตฟอร์มดิจิทัลด้วยการ
ประยุกต์ใช้กรอบการท างานโอดู10 เพ่ือสร้างรูปแบบ
โครงสร้างบูรณาการของสถาปัตยกรรมองค์กร ด้วย
มาตรฐานโทกาฟ 9.1 

 

3.2 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแพลตฟอร์ม  
การออกแบบแพลตฟอร์ม เพ่ือรองรับโครงสร้างธุรกิจ

ฟาร์มเกษตร โดยการน ากรอบการท างานของโอดู 10 มา
พัฒนาเพ่ิมเติมส่วนการเชื่อมต่อข้อมูลจากองค์กรภายนอก
โดยผ่านทาง แอพพลิเคชัน โปรแกรมมิ่ง อินเตอร์เฟส (API) 
ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลจากระบบต่างๆ ได้ปลอดภัย โดยใช้



                                                                     
 

 

มาตรฐานโทกาฟ 9.1 เพ่ืออ้างอิงโครงสร้างสถาปัตยกรรม
การเชื่อมต่อข้อมูลเชิงบูรณาการส าหรับรองรับ แอพพลิเค
ชันให้มีความน่าเชื่อถือ [8] และเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการองค์กรไปสู่มาตรฐานระดับสากล ซึ่ง
รูปแบบสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัล ดังภาพที่ 3 และ 4 
โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ได้มีการน าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์และเครื่องมือมาใช้ในการวิจัยมี ดังน้ีอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo รุ่น Y50 
(Core i7) หน่วยความจ า 8 Gigabyte ความจุของฮาร์ดดิสก์    
1 Terabyte ซอฟต์แวร์ประกอบไปด้วยระบบปฎิบั ติการ 
(Operating System) Microsoft Windows 10 โป รแกรม 
Open Source ERP Odoo 10  API connection Odoo 
Postgre SQL Server โดยการน าข้อมูลที่ ต้องการจะท า 
Interface มาท าการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
กับแพลตฟอร์มจากน้ันจะท าการเรียกใช้งาน API [9]    
เมื่อท าด าเนินการเรียบร้อยแล้วแพลตฟอร์มจะส่งข้อมูลที่
ได้รับจาก API ไปให้โมดูลเพ่ือเก็บบันทึกและออกรายงาน
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 

 

 
ภาพที ่3  การออกแบบสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม

แพลตฟอร์มดิจิทลั 

 
ภาพที ่4   การออกแบบโครงสรา้งฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยี

คลาวด์คอมพิวต้ิง 
 

3.3 การเชื่อมต่อข้อมูลระหวา่งองค์กรด้วยแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล  

รูปแบบการเชื่อมต่อสารสนเทศระหว่างองค์ภายใต้
การท างานของแพลตฟอร์ม โดยใช้  API Connection 
Odoo ใน ก าร เชื่ อ ม ต่ อ ข้ อ มู ล  [10], [11] ซึ่ ง ข้ อ มู ล
สารสนเทศน้ีจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ Cloud Storage [12]  
โดยมีกระบวนการดังภาพประกอบที่ 5  

 

 
ภาพที ่5 รูปแบบการพัฒนาโครงข่ายการเชื่อมต่อ

สารสนเทศบนพ้ืนฐานดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 

จากการทดสอบพบว่า แอพพลิเคชัน โอดู สามารถ
น ามาพัฒนาเพ่ิมเติม เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานของโครงสร้าง
ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อกับข้อมูลในระบบ
ต่างๆได้ โดยการน าข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผลในรูปแบบ
มาตรฐานโทกาฟ 9.1 โดยท าการปรับแต่ง (Customize) 
โอดูให้รองรับตามมาตรฐานที่ก าหนดของโทกาฟ 9.1 ตาม
ภาพที ่1 
 



                                                                     
 

 

4. ผลการวิจัย  
 งานวิจัยในครั้งน้ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างต้นแบบแพลตฟอร์มส าหรับธุรกิจฟาร์มเกษตร โดย  
พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มบนพ้ืนฐานโครงสร้างบูรณาการ
ของสถาปัตยกรรมองค์กรของโทกาฟ 9.1 และเพ่ือ
ประเมินผลการพัฒนาดิจิทัลคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มพบว่า 
ผลการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม เมื่อน าข้อมูลจากฟาร์ม
เกษตร เข้าโดยการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านทาง API จะพบว่า
ข้อมูลสามารถเข้าสู่ระบบ Odoo ได้โดยมีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลผ่าน Text File ผลที่ ได้ออกมาเป็นรายงานงบ
การเงิน และงบก าไรขาดทุน  
 4.1 ผลการน าสถาปัตยกรรมองค์กรของโทกาฟ 
9.1 มาใช้เป็นมาตรฐานสากลส าหรับการพัฒนาโอดู ท าให้
สามารถสร้างกรอบการท างานมาตรฐานของโอดูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากโทกาฟ [13] เป็นมาตรฐานสากลที่
ช่ วยให้ เกิ ด เป็ น โค รงส ร้ า งสถาปั ตยกรรมรูป แบ บ
แพลตฟอร์มดิจิทัล และเมื่อทดสอบด้วยการประเมินจาก
ผู้ เชี่ ยวชาญและผู้ ใช้ งาน พบ ว่าแพลตฟอร์มใหม่ น้ี มี
มาตรฐานตรงกับโทกาฟ 90% และมี 10% ที่ไม่ตรงกับ
มาตรฐานของโทกาฟ คือรูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลของ  
โอดู ทีม่ีข้อจ ากัด  

4.2 ผลจากการทดสอบ API พบว่า การน าข้อมูล
เข้าสู่แพลตฟอร์มน้ันสามารถท าได้แต่ต้องท าการแปลง
ข้อมูลจากรูปแบบหน่ึงไป เป็นอีกรูปแบบหน่ึง  (Data 
Conversion) จึงจะสามารถน าเข้าข้อมูลสู่แพลตฟอร์มได้
นอกจากน้ีผลการประเมินคุณภาพด้วยการทดลองใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มเสมือนจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ภาพรวมการ
ประเมินของแฟลตฟอร์มอยู่ในระดับที่  มากที่สุด (x̄= 
4.67, S.D.= 0.47) และผลการประเมินความพึงพอใจจาก
กลุ่มผู้ใช้งานจากธุรกิจฟาร์มเกษตร จ านวน 30 คนพบว่า มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.77, S.D.= 
0.33)  
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
เทคโนโลยีส าหรับบริหารจัดการองค์กรนั้นมี

บทบาทเพื ่อช ่วยเพิ ่มข ีดความสามารถในการด าเน ิน
กิจกรรม กระบวนการต่างๆ ขององค์กร รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร ให้มีความ

สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น หรือกล่าวคือการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้องค์กร
ก้าวสู่ความเป็นผู้น า นอกจากน้ีผลการด าเนินวิจัยเมื่อน าไป
เปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่ามีความ
สอดคล้องกับงานวิจัย 2 งานวิจัย ได้แก่  

5.1 งานวิจัยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทั ล 
(องค์การมหาชน) (สพร.) ได้จัดท าการวิจัยเรื่องกรอบการ
ก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) โดย
มีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปผลักดัน
และด าเนินการในการก ากับดูแลข้อมูลรวมถึงติดตามการ
บริหารจัดการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อ
คุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย บูรณาการข้อมูลได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน   

5.2 งานวิจัยของอามัลกาดัม  (Almugadam, 
2018) ได้จัดท าการวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือแพลตฟอร์ม  โอดู  โดยมีความ ต้องการ ให้
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ โอดู สามารถสร้างโมดูลของโอดู ได้
อย่างรวดเร็วง่ายดายและยืดหยุ่นได้ โดยนักพัฒนาเพียงใส่
ชื่อของตารางฐานข้อมูลและเขตข้อมูลแล้วไฟล์โมดูลจะถูก
สร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ โดยผลของการวิจัยพบว่าการสร้าง
โมดูลง่ายข้ึนและเร็วข้ึนซึ่งเวลาในการสร้างโมดูลลดลง
มากกว่า 50% 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ
สามารถบริหารจัดการองค์กรได้ง่าย รวดเร็วข้ึน ลด
ต้นทุนในการพัฒนา ลดระยะเวลาในการพัฒนา และยัง
สามารถเชื่อมต่อข้อมูลแหล่งอื่นได้สะดวก รวดเร็ว [14] 
โดยใช้แอพพลิเคชัน โปรแกรมมิ่ง อินเตอร์เฟส  (API) 
เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์ม 
[15] โดยแต่ละแพลตฟอร์มส่งข้อมูลเข้าหากันโดยใช้ 
ไฟล์ข้อมูล (Text File) ในการเชื่อมโยงเข้าหากัน และใช้
โอดูเป็นแอพพลิเคชันแพลตฟอร์มในการคัดกรองและ
จัดรูปแบบข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลที่มีระเบียบ และ
ง่ายต่อการเรียกใช้งาน ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ร ะบ บ โดย ผู้ ใช้ ง านพ บ ว่ า  ร ะ บ บ ที่ พั ฒ น า ข้ึ น มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และสามารถน าไปใช้ได้อย่าง



                                                                     
 

 

มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งวางแผนการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือช่วยให้การบริหารจัดการ
องค์กรเชิ งกลยุทธ์ได้มาตรฐานสากลและสามารถ
ปรับปรุงหรือควบคุมความเสี่ยงในอนาคตขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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