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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกวธิีการติดตัง้ระบบการวางแผนทรพัยากรองค์กร 
(Enterprise Resource Planning หรอี ERP) ขององค์กรในประเทศไทย ระหว่างการติดตัง้ระบบตามมาตรฐานของ 
ERP Package (Standard ERP) ดว้ยการปรบัเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิ กบัการตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบ 
(Customized ERP) ใหเ้ขา้กบักระบวนการทางธุรกจิขององคก์ร งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ โดยจดัเกบ็ขอ้มูล
จาก 6 ผู้รับผิดชอบโครงการติดตัง้ระบบ ERP ของแต่ละองค์กร จ านวน 3 องค์กรด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก 
ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบการวางแผนทรพัยากรองคก์รนัน้ สามารถแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 กรณี คอื กรณีทีห่นึ่ง ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดิตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP Package ไดแ้ก่ การตดัสนิใจ
ของผูบ้รหิารระดบัสงู นโยบายองคก์ร และความยดืหยุ่นหรอืขอ้จ ากดัของระบบ ERP สว่นกรณีทีส่อง ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ
การติดตัง้ระบบด้วยการปรบัแต่งระบบ ไดแ้ก่ การตดัสนิใจของผูบ้รหิารระดบัสงู งบประมาณ นโยบายองค์กร ความ
ยดืหยุ่นหรอืขอ้จ ากดัของระบบ ERP การปรบัเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิ ผูใ้ชง้าน และ ประสทิธภิาพการท างานของ
ระบบเดมิ ขอ้แนะน าส าหรบังานวจิยัต่อเน่ืองคอื เนื่องจากหนึ่งในองค์กรที่เขา้ไปเกบ็ขอ้มูลที่เลอืกใชก้ารตดิตัง้ระบบ
ดว้ยการดว้ยการปรบัแต่งระบบทีเ่ป็นองคก์รทีม่ขีนาดใหญ่และมงีบประมาณมาก จงึควรเขา้ไปศกึษาองคก์รที่มขีนาด
เลก็กว่าและมงีบประมาณทีจ่ ากดัในการตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบ เพื่อจะไดปั้จจยัอื่นๆ เพิม่มากขึน้ 
 
ค าส าคญั: การเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ ERP การตดิตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP Package การตดิตัง้ระบบด้วย

การปรบัแต่งระบบ 
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Abstract 

The purpose of this study is to identify factors affecting two types of decisions for implementing 
Enterprise Resource Planning (ERP) in Thailand. These two types of decisions are standard ERP package 
(adjusting business processes in accordance with business processes inside ERP system) and customized 
ERP system (modifying business processes inside ERP system to accommodate each business process). 
This research is a qualitative research. Data has been collected from six ERP project managements in three 
companies by depth interview. The results of this study are as follows: (1) The factors affecting decisions for 
standard ERP package are the decisions from top management, corporate policies and the flexibility or 
limitations of standard ERP package. (2) The factors affecting decisions for customized ERP system are the 
decisions from top management, budgets, corporate policies, the flexibility or limitations of standard ERP 
package, business process reengineering, user involvement, and performance of legacy system. One of case 
studies that was implemented by customized ERP is the big company with high budget. Future research may 
study a smaller size company with limited budget that implements customized ERP so that more factors 
affecting decisions for customized ERP package could be identified. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ปัจจุบนัการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็นปัจจยัหนึ่งในการปรบัปรุงการท างานของธุรกจิ ทัง้ขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง หรอืแมแ้ต่องคก์รขนาดเลก็ ดว้ยความเชื่อว่าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัจะเป็นเครื่องมอืเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการ
ขายและการบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าและได้ผลก าไรที่เพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากประเทศไทยนิยมใช้
เทคโนโลยโีดยดูแนวโน้มและทศิทางการใช้งานของต่างประเทศเป็นหลกั จงึมกีารน าเอาซอฟต์แวรป์ระเภทเอน็เตอร์
ไพรส์ โซลูชัน่ (Enterprise Solution) มาใช้ในองค์กรธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยมองว่าซอฟต์แวร์ประเภทนี้จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรได้ และระบบการวางแผนทรพัยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: 
ERP) คือ เครื่องมือหนึ่งที่น ามาสู่การจดัการที่จะเกิดมูลค่าสูงสุด (Value Chain) ในองค์กร (หนึ่งฤทัย ต่อสุวรรณ , 
2550)  โดยใชก้ารตดิตัง้ซอฟต์แวรเ์พื่อเชื่อมโยงขอ้มูลของแผนกต่าง ๆ ภายในองคก์รทัง้หมดเขา้ไวด้ว้ยกนั (Shehab 
et al., 2004) ดงันัน้ทุกหน่วยงานในองคก์รจะสามารถเขา้ถงึขอ้มูลทีถู่กจดัเกบ็ในฐานขอ้มูลเดยีวกนั ท าใหม้มีาตรฐาน
และส่วนงานที่น าขอ้มูลไปใช้ จะไดข้อ้มูลทีม่ปีระโยชน์เพื่อการวเิคราะหต่์อไปได้ แต่การน าเอาซอฟต์แวร ์ERP มาใช้
งานจะต้องมกีารศกึษาหลายๆ ดา้นก่อนการตดิตัง้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นกระบวนการทางธุรกจิขององคก์ร ดา้นงบประมาณ 
และดา้นบุคลากรในองคก์ร เพราะในการตดิตัง้ระบบการวางแผนทรพัยากรองคก์รจะสามารถเกดิปัญหาและอุปสรรคดงั
บทความของนิตยสาร CIO Magazine ที่ได้สรุปปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการตดิตัง้ระบบการวางแผนทรพัยากร
องคก์ร คอื ค่าใชจ้่ายทีส่งูกว่าระบบสารสนเทศอื่น องคก์รอาจตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งองคก์รเพื่อรองรบักบัการ
ท างานของระบบใหม่ องคก์รอาจตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิ (Business Process) และปัญหาดา้นการ
บ ารุงรกัษาในอนาคต เป็นตน้ 

นอกจากนี้ผู้วิจ ัยได้ส ารวจงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2010 - 2015) ของ 2 ฐานข้อมูล คือ ฐานข้อมูล ABI - 
INFORM และ ฐานข้อมูล EBSCO ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดบันานาชาติที่รวบรวมวารสารทางวิชาการที่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนดและเป็นฐานขอ้มลูใหญ่ทีม่งีานวจิยัทีเ่กีย่วกบัธุรกจิ โดยเฉพาะในฐานขอ้มูล EBSCO จะมี
การรวบรวมงานวจิยัทีม่อียู่ในฐานขอ้มลูอื่น เช่น ScienceDirect ซึง่ฐานขอ้มลูนี้ บางครัง้สามารถโหลดเอกสารไดเ้ฉพาะ
บทคัดย่อเท่านัน้ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงมองว่าข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล ABI – INFORM และฐานข้อมูล EBSCO มีความ
เพยีงพอในการหาขอ้มูลงานวจิยัดา้นระบบ ERP โดยสามารถสรุปงานวจิยัที่เกีย่วขอ้งกบัการตดิตัง้ระบบ ERP ไดด้งั
ตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 สรุปงานวจิยัจากฐานขอ้มลู ABI – INFORM และ EBSCO ระหว่างปี 2010 – 2015 

หวัข้อ ฐานข้อมูล 
ABI – 

INFORM 

ฐานข้อมูล 
EBSCOT 

รวม 

ERP Implementation Process 6 งานวจิยั - 6 งานวจิยั 
ERP Post – Implementation 1 งานวจิยั 4 งานวจิยั 5 งานวจิยั 
ERP Critical Success Factors 10 งานวจิยั 13 งานวจิยั 23 งานวจิยั 
ERP Implementation - Failed 1 งานวจิยั 2 งานวจิยั 3 งานวจิยั 
ERP Risk Management 1 งานวจิยั 1 งานวจิยั 2 งานวจิยั 
ERP Benefit 1 งานวจิยั - 1 งานวจิยั 
รวม 20 งานวิจยั 20 งานวิจยั 40 งานวิจยั 
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จากตารางที ่1 มงีานวจิยัจ านวนมากทีเ่กีย่วกบัการตดิตัง้ระบบ ERP แต่ในทีน่ี้จะกล่าวถงึงานวจิยัจ านวนทัง้หมด     
40 งานวจิยัของฐานขอ้มูล ABI - INFORM และ ฐานขอ้มูล EBSCO โดยไม่ซ ้ากนั พบว่างานวจิยั ERP ส่วนใหญ่เน้น
ไปดา้นการหาปัจจยัความส าเรจ็และปัจจยัความลม้เหลวในการตดิตัง้ระบบ ERP ทีม่จี านวนรวมกนัถงึ 26 งานวจิยัจาก
ทัง้หมด 40 งานวิจัย และพบงานวิจยัจ านวน 6 งานวิจยัที่เกี่ยวกับกระบวนการติดตัง้ระบบ ERP และงานวิจัยที่
เกี่ยวกบัภายหลงัการติดตัง้ระบบ ERP (ERP Post-Implementation) มีจ านวนน้อยเพียง 5 งานวิจยั และยงัไม่พบ
งานวจิยัทีเ่กี่ยวกบัปัจจยัในการเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ ERP ท าให้ผูว้จิยัมคีวามสนใจที่จะศกึษางานวจิยัส่วนนี้ที่เป็น
การตดัสนิใจก่อนเริม่กระบวนการตดิตัง้ระบบ ERP หรอื ERP Pre-Implementation โดยก่อนเริม่การตดิตัง้ระบบ ERP 
ทางองคก์รจะต้องท าการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ ERP โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ (Umble et al., 2002) 
คอื การตดิตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP Package ดว้ยการปรบัเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิ (Business Process 
Re-engineering: BPR) ขององค์กรให้เขา้กบัระบบ ERP ซึ่งแบบนี้จะส่งผลต่อบุคลากรในองคก์รทีจ่ะต้องมกีารเรยีนรู้
การท างานใหม่  หรอื การตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบ  (Customized ERP) ใหเ้ขา้กบักระบวนการทางธุรกจิของ
องคก์ร โดยแบบนี้จะยดึกระบวนการท างานขององคก์รเป็นหลกั ซึง่จะไม่เขา้ไปเปลีย่นแปลงกระบวนการท างาน อกีทัง้
เพื่อใหไ้ดก้รอบงานวจิยัส าหรบัการเลอืกวธิกีารติดตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์รและเป็นแนวทางในการตดัสนิใจ
เลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร ส าหรบัองคก์รอื่นๆ ในประเทศไทยต่อไป 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาหาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกว่าจะตดิตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP 
Package (Standard ERP) ด้วยการปรบัเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกจิขององค์กรให้เขา้กบัระบบวางแผนทรพัยากร
องคก์ร หรอืการตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบ (Customized ERP) ใหเ้ขา้กบักระบวนการทางธุรกจิขององคก์ร ใน
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศการวางแผนทรพัยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) มาใช้กับองค์กรใน
ประเทศไทยและเพื่อใหไ้ดก้รอบงานวจิยัส าหรบัการเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์รและเป็นแนวทาง
ในการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร ส าหรบัองคก์รอื่นๆ ในประเทศไทยต่อไป 

 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและข้อมลูการสมัภาษณ์เบือ้งต้น 
2.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัระบบการวางแผนทรพัยากรองคก์ร 

งานวจิยัที่เกี่ยวกบัระบบ ERP ส่วนมาก จะเป็นการอธบิายการติดตัง้ระบบ ERP ในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดย
ค าถามของงานวจิยั คอื อะไรเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ในการตดิตัง้ระบบ หรอืการติดตัง้ระบบ ERP มคีวาม
คุม้ค่ากบัค่าใชจ้่ายหรอืเวลาหรอืไม่ การตดิตัง้ระบบ ERP นัน้เหมอืนกนัหรอืไม่ในกรณีทีอ่งคก์รหรอืวฒันธรรมองคก์ร
ต่างกนั หรอืแม้กระทัง้การติดตัง้ระบบ ERP จะส่งผลกระทบต่อองค์กรหรอืบุคลากรในองค์กรอย่างไร ด้วยค าถาม
งานวจิยัเหล่านี้ ท าให้งานวจิยัที่เกี่ยวกบัระบบ ERP มกีารพฒันาขึน้เรื่อยๆ โดย Grabski และ Leech และ Schmidt 
(2011) ไดส้รุปประเภทของงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัระบบ ERP เป็น 3 เรื่อง ดงัภาพที ่1 
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ภาพที ่1 ประเภทของงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัระบบ ERP 
 
ส่วนมากหนึ่งในสามของโครงการติดตัง้ระบบ ERP ทัว่โลกจะไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากหลายๆ ปัจจัย 

(Sirigindi, 2000) โดยปัจจยัหลกัที่ก่อใหเ้กดิความลม้เหลวคอืการมุ่งเน้นไปทีก่ารตดิตัง้ระบบ ERP เพื่อใหก้ารท างาน
เป็นไปอย่างอตัโนมตั ิทีม่มีนุษยเ์กีย่วขอ้งน้อยทีส่ดุ แทนทีจ่ะเน้นไปทีก่ารจดัการดา้นการเปลีย่นแปลงกระบวนการทาง
ธุรกิจ ซึ่งมีความส าคญัต่อการอยู่รอดขององค์กรมากที่สุด และอกีสาเหตุคือ มีการปรบัเปลี่ยนตัวระบบ ERP มาก
เกนิไป จนระบบเกดิความไม่เป็นมาตรฐาน เพราะฉะนัน้แล้ว องคก์รควรที่จะมคีวามระมดัระวงัในการน าระบบ ERP 
เขา้มาตดิตัง้ให้มากทีสุ่ด โดยสามารถแสดงรายละเอยีดขององคป์ระกอบของปัจจยัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็และปัจจยัที่
สง่ผลต่อความลม้เหลวในการตดิตัง้ระบบ ERP ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 ตารางเปรยีบเทยีบปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็และความลม้เหลวของการตดิตัง้ 

ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร 
รายการ สาเหตขุองความส าเรจ็ สาเหตขุองความลม้เหลว 

การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู สนบัสนุน ไม่ค่อยสนบัสนุน 
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทาง
ธุรกจิ 

เปลีย่นแปลงอย่างเหมาะสม ไม่มคีุณภาพ 

การบรหิารจดัการโครงการ ผูร้บัผดิชอบโครงการมคีวามสามารถ
และมปีระสทิธภิาพ 
โครงการมตีารางทีเ่หมาะสม 

ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ โค ร ง ก า ร ที่ ไ ม่ มี
ประสทิธภิาพ 
โครงการมีก าหนดการหรือตารางที่
มากเกนิไป 
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ตารางที ่2 ตารางเปรยีบเทยีบปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็และความลม้เหลวของการตดิตัง้ 
ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ต่อ) 

รายการ สาเหตขุองความส าเรจ็ สาเหตขุองความลม้เหลว 
การใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรม มกีารอธบิายอย่างชดัเจนจนผู้ใช้งาน

สามารถมองเห็นภาพรวมของระบบ
ได ้

การฝึกอบรบและให้ความรูท้ี่ไม่ด ีท า
ให้ผู้ใช้งานมองเห็นภาพรวมของ
ระบบไม่ชดัเจน ส่งผลใหใ้ชง้านระบบ
ไม่มปีระสทิธภิาพ 

การบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลง มีการจัดการอย่ างมีระบบ โดยมี
ผูบ้รหิารเขา้มาช่วย 

ไม่มกีารจดัการการเปลีย่นแปลง 

ทมีงานทีด่แูลโครงการ ทมีงานเป็นทมีเดมิทีดู่แลตัง้แต่ต้นจน
จบโครงการ 

มีการเข้า -ออกของทีมงานที่บ่อย
เกนิไป 

การสือ่สาร มีความชัดเจนและไปในแนวทาง
เดยีวกนั 

มกีารถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบัระบบ
ไม่ด ี

แผนทางธุกจิและวสิยัทศัขององคก์ร มคีวามชดัเจน ไม่ชดัเจนหรอืเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
ผูใ้ชง้านระบบ ผูใ้ชง้านยอมรบั ผูใ้ชง้านต่อตา้น 
โครงสรา้งทางไอท ี มี โ ค ร ง ส ร้ า ง ที่ ดี  ง่ า ย ต่ อ ก า ร

เปลีย่นแปลง 
มโีครงสรา้งทีไ่ม่ด ีเปลีย่นแปลงยาก 

ผูต้ดิตัง้ระบบ มปีระสบการณ์และมปีระสทิธภิาพ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ น้ อ ย แ ล ะ ไ ม่ มี
ประสทิธภิาพ 

การก าหนดค่าซอฟแวร์ การแก้ไข
ปัญหาที่เกิดกับระบบ การทดสอบ
ระบบ 

มกีารจดัการทีด่ ี การทดสอบระบบมคีุณภาพต ่า 

การปรบัแกห้รอืเปลีย่นแปลงระบบ ท าการเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนที่
ตอ้งการ 

มกีารเปลีย่นแปลงระบบมากเกนิไป 

การจดัการต่อเหตุการณ์ที่จะเกดิโดย
คาดไม่ถงึ 

มกีารจดัการความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ เกดิปัญหากบัระบบจากความคาดไม่
ถงึ 

ประสทิธภิาพของระบบ ระบบมคีวามสอดคลอ้งกนั ระบบทีไ่ม่เหมาะสมและไม่สอดคลอ้ง
กนั 

 
2.2 ข้อมูลการสมัภาษณ์เบือ้งต้น 

ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ชีย่วชาญในการตดิตัง้ระบบ ERP เพื่อน ามาจดัท ากรอบวจิยัเบือ้งต้นโดย
การจดักลุ่มนี้เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิมลูค่าปัจจุบนัและวธิปีฏบิตักิาร (Valuation Standards and practices) ของ
มาเลเซยี (Fernandez, 1996)  ในระดบัที ่1 ของการปฏบิตักิารประเมนิมูลค่าหรอืประสบการณ์จะอยู่ระหว่าง 3 - 5 ปี 
จ านวน 4 คน ต่อมาระดับที่ 2 จะต้องมีประสบการณ์ 6 – 10 ปี จ านวน 2 คน และในขนาดที่ระดับที่ 3 จะต้องมี
ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี จ านวน 1 คน โดยสอบถามถึงปัจจยัอะไรที่จะส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้วธิกีารติดตัง้
ระบบตามมาตรฐานของ ERP Package ด้วยการปรบัเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิขององคก์รใหเ้ขา้กบัระบบ ERP 
หรอืการตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบ (Customized ERP) ใหเ้ขา้กบักระบวนการทางธุรกจิขององคก์ร ท าใหไ้ด้
ขอ้สรุปดงัตารางที ่3 
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ตารางที ่3 ตารางสรุปการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตดิตัง้ระบบ ERP  

ระดบัของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี ประสบการณ์ 

การ
ตดัสินใจ
ของ

ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

งบประมาณ 
นโยบาย
บริษทั 

ความ
ยืดหยุ่น
หรอื

ข้อจ ากดั
ของ

มาตรฐาน
ระบบ 
ERP  

ผลกระทบ
ต่อการ
ท างาน 

ประ
สิทธิ 
ภาพ
การ

ท างาน
ของ
ระบบ
เดิม 

1 ก. 3 ปี  X   X  
1 ข. 3 ปี X X  X   
1 ค. 5 ปี X X   X  
1 ง. 5 ปี X X   X  
2 จ. 8 ปี  X   X X 
2 ฉ. 10 ปี  X  X X  
3 ช. 16 ปี  X X X X X 

 
การตดัสินใจของผู้บริหารระดบัสูง กล่าวคอื ผู้บรหิารระดบัสูงถือเป็นบุคคลส าคญัที่สุดในองค์กรและเป็นผู้ที่

สามารถออกความเหน็เป็นเดด็ขาดในเรื่องส าคญัต่าง ๆ  รวมทัง้การตดัสนิใจในการติดตัง้ระบบเทคโนโลยใีหม่ๆ ว่า
ตอ้งการทีจ่ะท าการตดิตัง้แบบไหน ในองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารหลายคน ถงึแมว้่าจะมสีทิธใินการตดัสนิใจ (Buonano et al., 
2005; Shah et al., 2011) ทางองคก์รกจ็ะต้องมกีารจดัประชุมเพื่อหาขอ้สรุปในแต่ละโครงงาน แต่ส าหรบัองคก์รเลก็ๆ 
กจ็ะมผีูม้อี านาจสทิธขิาดเพยีงคนเดยีว  

งบประมาณ  กล่าวคือ กรณีที่บริษัทมีงบประมาณจ ากัด บริษัทจะไม่สามารถท าการปรับเปลี่ยนที่ระบบ 
(Customizing ERP) ตามความต้องการของผูใ้ชง้านได ้เน่ืองจากในการปรบัเปลีย่นระบบ ERP จะมคี่าใชจ้่ายทีส่งูกว่า
ระบบมาตรฐานของ ERP Package จงึควรท าการประชุมเพื่อค านวณว่าควรทีจ่ะท าการปรบัเปลีย่นโมดูลใดของระบบ 
ERP บ้าง เพื่อให้ส่งผลดีต่อองค์กรมากที่สุด หรอือาจตัดสินใจเลือกติดตัง้ตามมาตรฐานของระบบ ERP และปรบั
กระบวนการท างานของบรษิัทให้เขา้กบัระบบ ERP มากกว่า แต่ถ้าบรษิัทมงีบประมาณจ านวนมากกจ็ะสามารถเลอืก
ตดิตัง้ระบบ ERP แบบใดกไ็ดแ้ต่ตอ้งตดัสนิใจควบคู่ไปกบัปัจจยัตวัอื่นๆ ดว้ย (Mukkamala, 2013) 

นโยบายบริษัท กล่าวคอื เป็นอกีปัจจยัที่ผู้บรหิารควรที่จะพจิารณา เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจติดตัง้ระบบ ERP ซึ่ง
ควรสอดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทั เช่น กรณีทีส่ านักงานใหญ่ปรบัเปลีย่นระบบ ERP เป็นแบบใด สาขากค็วรทีจ่ะใช้
วธิกีารตดิตัง้ระบบ ERP แบบเดยีวกนัดว้ย เพื่อใหก้ารท างานสอดคลอ้งและเชื่อมต่อกนัได ้

ความยืดหยุ่นหรอืข้อจ ากดัของมาตรฐานระบบ ERP กล่าวคอื นอกจากพจิารณาจากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ยงั
จะพจิารณาจากระบบ ERP โมดลูนัน้ๆ ว่าจะสามารถท าการปรบัเปลีย่นไดม้ากน้อยแค่ไหน ถา้ปรบัแลว้จะใหร้ะบบเกดิ
ปัญหาหรอืเพิม่ความยุ่งยากในการท างาน กจ็ะไม่ท าการปรบัเปลี่ยนระบบ ERP แต่ไปเน้นให้ปรบักระบวนการทาง
ธุรกจิขององคก์รใหเ้ขา้กบัระบบ ERP (Buonano et al., 2005) 

ผลกระทบต่อการท างาน กล่าวคอื ไม่ว่าจะเป็นการติดตัง้ตามระบบ ERP Package ตามมาตรฐานหรอืท าการ 
Customize ERP Package ต่างก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานให้เขา้กบัระบบ แต่จะเปลี่ยนแปลงมาก
หรอืน้อยจะขึน้อยู่กบั Package ทีท่างองคก์รเลอืกใช ้ในกรณีที่องคก์รใช้ตามมาตรฐานของระบบ ERP Package นัน้
จะต้องปรบัเปลีย่นที่กระบวนการทางธุรกจิ ขององค์กรให้เขา้กบัมาตรฐานของระบบแทน ซึ่งจะเกดิการเปลีย่นแปลง
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หลายๆ ด้าน เช่น ถ้ามกีารปรบัเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิ (Business Process Change หรอื Business Process 
Re-engineering)  ขององคก์ร แลว้ จะเกดิการเปลี่ยนแปลงมากหรอืน้อย อย่างไรแลว้ยงัต้องค านึงถงึบุคลากรภายใน
องคก์รดว้ย ว่าสามารถยอมรบักระบวนการท างานใหม่ (User Acceptant) หรอืเกดิการต่อต้านจากบุคลากรในองคก์ร 
(User Resistant) เนื่องจากมหีลายกรณีศกึษาทีท่ าการตดิตัง้ระบบ ERP มกีารเปลีย่นแปลงกระบวนการทางธุรกจิ แต่
ทางบุคลากรภายในองค์กรไม่ยอมรบักบักระบวนการทางธุรกิจหรือกระบวนการท างานใหม่ จึงส่งผลให้เกิดความ
ลม้เหลวในการตดิตัง้ระบบ (Gargeya & Brady, 2005) 

ประสิทธิภาพการท างานของระบบเดิม กล่าวคือ ต้องมีการพิจารณาว่าการติดตัง้ระบบ ERP แบบไหนที่
เหมาะสมกบัองคก์รมากทีส่ดุ เมื่อท าการตดิตัง้เสรจ็แลว้ กระบวนการทางธุรกจิควรทีจ่ะช่วยลดเวลาการท างาน ง่ายต่อ
การตรวจสอบ และ เพิม่ทัง้ดา้นประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการท างาน (Mukkamala, 2013) 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจยัเบื้องต้นและค าถามการวิจยั 

จากขอ้มลูของผูเ้ชีย่วชาญในการตดิตัง้ระบบ ERP ทัง้ 7 ท่าน ท าใหท้ราบว่า ในการเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ ERP 
ควรค านึงถึงทัง้หมด 6 องค์ประกอบ คอื (1) การตดัสนิใจของผู้บรหิารระดบัสูง เนื่องจากผู้บรหิารระดบัสูงเป็นผู้ที่มี
อ านาจเดด็ขาดในการตดัสนิใจเลอืกเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชภ้ายในองคก์ร (2) งบประมาณ (3) นโยบายองคก์ร 
(4) ความยดืหยุ่นหรอืขอ้จ ากดัของมาตรฐานระบบ ERP กรณีทีอ่งคก์รตอ้งการการตดิตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP 
Package พบว่าบางโมดลูอาจจะมคีวามยดืหยุ่นหรอืสามารถท างานสอดคลอ้งกบักระบวนการท างานเดมิ แต่บางโมดูล
อาจจะมขีอ้จ ากดัในการท างานทีไ่ม่ตรงกนั ท าให้ต้องมีการปรบัแต่งระบบ (Customized ERP) หรอืปรบักระบวนการ
ท างานขององคก์รได ้(5) ผลกระทบต่อการท างานขององคก์ร ในกรณีทีต่้องมกีารเปลีย่นแปลงกระบวนการท างานเดมิ
หรอืมกีารปรบัเปลีย่นกระบวนการท างานใหม่ (Business Process Re-engineering: BPR) โดยการปรบักระบวนการ
ท างานน้ี ถอืเป็นการปรบัการท างานของบุคลากรในองคก์รใหเ้ขา้กบัการตดิตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP Package 
แต่ในการปรบักระบวนการท างานนัน้เป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัทุกคนในองค์กร ซึ่งอาจจะส่งผลให้บุคลากรในองค์กร
ยอมรบัหรือต่อต้านการใช้เทคโนโลยีใหม่ได้ และองค์ประกอบสุดท้าย (6) ประสทิธภิาพการท างานของระบบเดิม 
เน่ืองจาก โครงสรา้งทางไอทขีองระบบเดมิของบางองคก์รอาจจะมคีวามซบัซอ้นมาก ท าใหไ้ม่สามารถตดิตัง้ระบบตาม
มาตรฐานของ ERP Package และองคก์รตอ้งเลอืกตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบแทน ดงัภาพที ่2 
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ภาพที ่2 กรอบงานวจิยัเบือ้งตน้ 

 
จากขอ้มลูของงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้มลูการสมัภาษณ์เบือ้งตน้งานวจิยันี้จงึตัง้ค าถามการวจิยัไดด้งันี้ 
ค าถามงานวิจัยที่ 1: ปัจจัยใดที่น ามาประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการติดตัง้ระบบ ERP ระหว่างวิธีการ

ปรบัเปลี่ยน ERP Package ให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรและวิธีการติดตัง้ตามมาตรฐานของ ERP 
Package โดยท าการปรบัเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิขององคก์รใหเ้ขา้กบัระบบ ERP 

ค าถามงานวจิยัที ่2: ปัจจยัใดบา้งทีท่างผูบ้รหิารใหน้ ้าหนกัหรอืความส าคญักบัปัจจยันัน้เป็นอนัดบัแรกๆ 
 
4. วิธีการวิจยั 

งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ร ับผิดชอบโครงการติดตัง้ระบบวางแผน
ทรพัยากรองคก์รจ านวน 6 ราย จากทัง้สิน้ 3 องคก์รกรณีศกึษา โดยคดัเลอืกกรณีศกึษาจากความสะดวกและความง่าย
ในการเขา้ไปขอขอ้มูล ซึง่ผูว้จิยัไดต้ดิต่อกบับุคลากรในองคก์รดงักล่าวและไดข้ออนุญาตเขา้ไปหาขอ้มูลในการท างาน
วจิยั อกีทัง้ไดท้ าการเลอืกกรณีศกึษาทีม่คีวามแตกต่างกนัในการเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ ERP ดงันี้ตารางที ่4 
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ตารางที ่4 รายละเอยีดกรณีศกึษาส าหรบังานวจิยั 
 ลกัษณะขององคก์ร การติดตัง้ระบบ 

ERP 
วิธีการติดตัง้ระบบ 

ERP 
ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

Firm A เป็นองคก์รทีใ่หบ้รกิารดา้นบรหิาร
จดัการท่าอากาศยาน รวมถงึมี
การวางแผนพฒันาท่าอากาศยาน 
และปรบัปรุงท่าอากาศยาน ใหอ้ยู่
ในระดบัมาตรฐานสากล และมี
ศกัยภาพสามารถรองรบัความ
ตอ้งการของลกูคา้ได ้

ERP SAP  
ECC 6.0 

การตดิตัง้ระบบดว้ย
การปรบัแต่งระบบ 
(Customized ERP) 

(1) ผูอ้ านวยการสว่น
ระบบบรหิารจดัการ
องคก์ร จ านวน 1 คน 
(2) เจา้หน้าทีว่เิคราะห์
ระบบงานคอมพวิเตอร ์6 
สว่นระบบบรหิารจดัการ
องคก์ร ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ จ านวน 1 คน 

Firm B เป็นองคก์รทีพ่ฒันาธุรกจิปศุสตัว์
มาอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ด าเนิน
ธุรกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์
ฟารม์และบรกิารใหค้ าปรกึษา
ดา้นการตดิตัง้อุปกรณ์ฟารม์และ
เครื่องมอืในการเลีย้งสตัวค์รบ
วงจร 

SAP ERP on 
HANA 

การตดิตัง้ระบบตาม   
แบบมาตรฐานของ 
ERP Package 
(Standard ERP) 

(1) ผูจ้ดัการแผนกอาวโุส 
การจดัการระบบ จ านวน 
1 คน 
(2) เจา้หน้าทีอ่าวุโสงาน
วเิคราะหร์ะบบงาน
คอมพวิเตอร ์จ านวน 1 
คน 

Firm C เป็นธุรกจิทีใ่หบ้รกิารดา้นสายการ
บนิโดยมเีสน้ทางบนิทัง้ในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ 

SAP ERP on 
HANA 

การตดิตัง้ระบบตาม   
แบบมาตรฐานของ 
ERP Package 
(Standard ERP) 

(1) ผูอ้ านวยการอาวโุส 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศองคก์ร 
จ านวน 1 คน 
(2) ผูอ้ านวยการแผนก
โครงสรา้งพืน้ฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
จ านวน 1 คน 

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การประเมินความตรงของการวิจยั 

งานวจิยันี้ได้น ากลยุทธ์ในการท าให้การวจิยัเชงิคุณภาพมคีวามตรงโดยก าหนดค าส าคญัเพื่อใช้ในการวเิคราะห์
ขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์ เช่น ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัระบบ เป็นต้น การอา้งองิค าพูดของผูร้่วมวจิยัโดยตรงในรายงาน
วจิยั น าขอ้สรุปทีน่กัวจิยัจดัท าขึน้ไปสนทนากบัผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัเพื่อสอบยนัความถูกตอ้งของการตคีวามของนกัวจิยั  
5.2 การวิเคราะหผ์ลส าหรบัค าถามการวิจยั 

งานวิจัยนี้น าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการติดตัง้ระบบ ERP มา
วเิคราะหผ์ลการวจิยั สามารถแยกตามปัจจยัต่างๆ ดงันี้ 
5.2.1 การตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูง 

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตัง้ระบบทัง้ 3 กรณีศกึษามคีวามเหน็ตรงกนัว่าความคดิเหน็
ของผูบ้รหิารระดบัสงูจะสง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ เพราะผูบ้รหิารคอืผูท้ีต่ดัสนิใจในทุกๆ เรื่องของ
โครงการ โดยค านึงถงึปัจจยัอื่นๆ ใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย ดงัค ากล่าวทีว่่า 
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“ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงูมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบเป็นอนัดบัแรก เพราะ
ถ้าผู้บรหิารก าหนดนโยบายมาเลย เช่น บอกมาเลยว่าต้องการแบบไหน เช่นผู้บรหิารตัดสนิใจให้
ตดิตัง้แบบ Customize กโ็อเค ผูใ้ชง้านกใ็หข้อ้มูลทีเ่ป็นกระบวนการท างานในปัจจุบนั แต่ถา้ผูบ้รหิาร
ตดัสนิใจให้ติดตัง้แบบ Standard ผู้บรหิารจะต้องให้ความช่วยเหลอืโดยการปรบัปรุงกระบวนการ
ท างานหรอืนโยบายของบรษิัทให้สอดคล้องกบัมาตรฐานของระบบ ERP ซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่มาก 
เช่น ผูบ้รหิารมนีโยบายให้ใช้กระดาษใหน้้อยที่สุด แต่ในกระบวนการท างานจะต้องท าการเซน็ต์ชื่อ
จรงิ หา้มใช ้E-signature ผูบ้รหิารกค็วรทีจ่ะตอ้งเขา้มาช่วยปรบันโยบายขององคก์รว่าสามารถใช ้E-
signature ได้” เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 ส่วนระบบบริหารจดัการองค์กร ฝ่าย
ระบบสารสนเทศ จาก Firm A 
 
“ความคิดเห็นของผู้บรหิารระดบัสูงมีผลต่อการตัดสนิใจเลือกวิธีการติดตัง้ระบบแน่ๆ เพราะทาง
องคก์รเรา ทางผูบ้รหิารไดม้กีารก าหนดมาเลยว่าจะต้องตดิตัง้ตามแบบ Standard และความคดิเหน็
ของผูบ้รหิารระดบัสงูกเ็ป็นปัจจยัหลกัดว้ย แต่บางสว่นจะไดค้ าแนะน ามาจาก Consults ดว้ย คอืทาง 
Consults กอ็ยากให้ติดตัง้ตาม Standard ก่อน แต่มนักต็้องมีการ Customized บางส่วน กต็้องไป
มองอกีว่าตรงตามผลดา้นกฎหมายไหม หรอืมผีลกระทบกบัคนส่วนใหญ่ไหม ผู้บรหิารกต็้องมองที่
สว่นนี้ดว้ย” ผูจ้ดัการแผนกอาวุโส การจดัการระบบ จาก Firm B 
 
“ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสูงมสี่วนต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารติดตัง้ระบบนะ เพราะว่าเคา้ก็
ต้องคดิแลว้กใ็ห้หน่วยงานทีน่ าเสนอว่าจะ Customized อะไรบา้งพรอ้มขอเหตุผล โดยทา้ยสุดกจ็ะดู
เรื่องความจ าเป็นและค่าใช้จ่าย” ผู้อ านวยการแผนกโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก 
Firm C 
 
สว่นปัจจยัทีท่างผูบ้รหิารระดบัสงูของโครงการค านึงถงึในการเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ ERP นัน้ Firm 
A คอื นโยบายและความต้องการใช้งานระบบ Firm B คอื นโยบายและความสะดวกในการใช้งาน
ระบบ Firm C คอื นโยบาย ความปลอดภยั ระยะเวลาและงบประมาณ ดงัค ากล่าวทีว่่า 
 
“นโยบายคอืสิง่ส าคญัในการเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ เพราะเราจะตอ้งไม่ท าอะไรทีข่ดัต่อนโยบายของ
องคก์ร และอกีสิง่ทีต่้องค านึง คอื ความต้องการของผูใ้ชง้านระบบ เพราะถ้าตดิตัง้ระบบออกมาแลว้
ผูใ้ชง้านไม่ใช้ หรอืต่อต้าน กเ็ป็นอกีเหตุผลทีก่่อใหก้ารตดิตัง้ลม้เหลวได ้เพราะท าระบบมาแลว้ไม่มี
ผู้ใช้งาน” เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 ส่วนระบบบรหิารจดัการองค์กร ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ จาก Firm A 
 
“ทางองคก์รจะค านึงถงึนโยบายเป็นสิง่แรก อย่างโครงการน้ีมกีารก าหนดนโยบายมาเลยว่าตอ้งตดิตัง้
ตามแบบ Standard ERP เรากต็้องท าตามนโยบายนัน้ สิง่ที่ค านึงถดัมาคอื ความสะดวกในการใช้
งาน เช่น ถ้าตดิตัง้ตาม Standard ERP ท าใหร้ปูแบบรายงานหรอืฟอรม์ต่างๆ ออกมาไม่ตรงกบัการ
ใช้งาน ก็จะต้องมีการท า Customized ERP ให้ตรงความต้องการในการใช้งาน” ผู้จ ัดการแผนก
อาวุโส การจดัการระบบ จาก Firm B 
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“ผู้บรหิารระดบัสูงมกีารก าหนดนโยบายในการติดตัง้อนัดบัแรก คือ จะต้องท าการติดตัง้ตามแบบ 
Standard ERP แต่สามารถ Customized ได ้แต่ต้องน้อยทีสุ่ด สิง่ถดัมาด้วยความทีเ่ราท าเรื่องสาย
การบนิ เพราะฉะนัน้สิง่ส าคญัถดัมาคอืเรื่องความปลอดภยั เช่น ถา้ท าการ Customized แลว้ จะช่วย
เพิม่ความปลอดภยัของผูโ้ดยสารมากขึน้ กจ็ะตดัสนิใจท า แต่ในการท า Customized นัน้ต้องอยู่ใน
ระยะเวลาและงบประมาณที่ตัง้ไว”้ ผูอ้ านวยการแผนกโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ จาก 
Firm C  

5.2.2 งบประมาณ 
จากขอ้มูลการสมัภาษณ์ขา้งต้นพบว่า กรณีศกึษา Firm A คดิว่างบประมาณส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีาร

ตดิตัง้ระบบขององคก์ร เพราะองคก์รต้องการตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบ (Customized ERP) เน่ืองจากองคก์ร
ตอ้งการใหร้ะบบสามารถท างานไดต้รงความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบมากทีส่ดุ ฉะนัน้ในสว่นทีต่อ้งการปรบัแต่งระบบ
จะต้องค านึงถงึงบประมาณขององคก์รดว้ยว่าสามารถท าการปรบัแต่งระบบไดม้ากน้อยเพยีงใด ถงึแมว้่าจะเป็นองคก์ร
ขนาดใหญ่และมกีารจดัสรรงบประมาณไวแ้ลว้ แต่ถา้ตอ้งท าการปรบัแต่งระบบจ านวนมากเกนิไป อาจจะส่งผลใหใ้ชง้บ
สงูขึน้ อกีทัง้ระยะเวลาตดิตัง้ของโครงการกเ็พิม่ขึน้ดว้ย ส่วนกรณีศกึษา Firm B และ Firm C มกีารก าหนดมาแลว้ว่า
ตอ้งการตดิตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP Package (Standard ERP) เพราะฉะนัน้ทัง้ 2 องคก์รจงึคดิว่างบประมาณ
ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิารระดบัสงูในการเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ ERP เช่น กรณีศกึษา Firm C ตอนแรกทาง
องคก์รต้องการทีจ่ะตดิตัง้โมดูล HR แต่เนื่องจากต้องท าการปรบัแต่งระบบทีม่ากเกนิไป จงึพจิารณาไม่ตดิตัง้ในส่วนนี้ 
แต่ใชร้ะบบทีท่างองคก์รพฒันาขึน้มาแทน ดงัค ากล่าวทีว่่า 

 
“งบประมาณมผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิารระดบัสงูแต่ไม่ค่อยมาก คอืถ้าตอนเริม่โครงการมกีาร
ตัง้งบประมาณแพงไปกจ็ะยอ้นไปดูนโยบายองคก์ร เช่น องคก์รอาจจะมนีโยบายจ ากดัแค่ไหน ถ้า
จ ากดัมากกอ็าจจะต้องตดิตัง้ตาม Standard ERP เพื่อใหส้ามารถตดิตัง้ระบบไดต้ามงบทีจ่ ากดั ซึง่
งบประมาณทีอ่นุมตัิ จะต้องสอดคลอ้งกบัขอบเขตโครงการ” ผูอ้ านวยการส่วนระบบบรหิารจดัการ
องคก์ร จาก Firm A 
 
“งบประมาณจะไม่มผีลต่อความคดิเหน็ของผู้บรหิารเลย เพราะเราก าหนดเลอืกใชแ้บบ Standard 
มนัใช้ต้นทุนถูกสุดและใข้งบน้อยอยู่แล้ว เพราะฉะนัน้เราจึงไม่สนใจเรื่องงบประมาณ ” ผู้จดัการ
แผนกอาวุโส การจดัการระบบ จาก Firm B 
 
“งบประมาณไม่มผีลต่อการเลอืกวธิตีิดตัง้ของผู้บรหิารระดบัสูง เนื่องจากที่นี่ผู้บรหิารก าหนดต้อง
ติดตัง้ตาม Standard ERP Package ที่มีค่าใช้จ่ายต ่า แต่ถ้าส่วนไหนต้องท า Customized ERP 
เยอะ เช่น HR ทางองค์กรก็จะใช้ระบบของทางองค์กรเอง เพราะฉะนัน้โครงการติดตัง้กจ็ะอยู่ใน
งบประมาณทีผู่บ้รหิารก าหนดไว้” ผูอ้ านวยการแผนกโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ จาก 
Firm C 

5.2.3 นโยบายของบริษทั 
จากขอ้มูลการสมัภาษณ์ขา้งต้นพบว่า นโยบายของบรษิทัถอืเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้

ระบบ เพราะผูบ้รหิารระดบัสงูจะต้องค านึงถงึนโยบายขององคก์ร เพื่อเป็นแนวทางในการตดิตัง้ระบบ ซึง่บางองคก์รก็
จะมกีารก าหนดว่าตอ้งการจะตดิตัง้ตามวธิใีด ดงัค ากล่าวทีว่่า 
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“นโยบายของบรษิทัมผีลต่อความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงูในการตดัสนิใจเลอืกวธิตีดิตัง้ เน่ืองจาก
นโยบายจะก าหนดทศิทางการด าเนินการ และผู้ปฏบิตัิกจ็ะพยายามด าเนินการให้เป็นไปไดก้ต็้องท า
ตามนัน้ แต่นโยบายควรมคีวามยัง่ยนืไปจนสิน้สุดโครงการ คอื ในกรณีที่องค์กรมกีารเปลี่ยนแปลง
ผูบ้รหิารบ่อยๆ ผูบ้รหิารไม่ควรจะมมีุมมองทีต่่างกนั เช่น ผูบ้รหิารคนนี้มองว่าควรตดิตัง้ตามมาตรฐาน 
แต่พอเปลี่ยนผู้บรหิารอกีคนกลบัมองว่าควรติดตัง้แบบ Customize ก็จะส่งผลให้นโยบายเกิดการ
เปลีย่นไปเปลีย่นมา ซึง่อาจจะเป็นผลใหก้ารตดิตัง้ลม้เหลวได ้เพื่อความส าเรจ็ของโครงการ จงึควรที่
จะมองไปในมุมเดยีวกนัตัง้แต่ต้นจนสิน้สดุโครงการ” ผูอ้ านวยการสว่นระบบบรหิารจดัการองคก์ร จาก 
Firm A 

 
“นโยบายบรษิทัมสีว่นส าคญัแน่นอน องคก์รเราตอ้งท าตามนโยบายทีม่กีารก าหนดมาจากผูบ้รหิารเป็น
อย่างอนัดบัแรก” เจา้หน้าทีอ่าวุโสงานวเิคราะหร์ะบบงานคอมพวิเตอร ์จาก Firm B 
 
“นโยบายบรษิทัมผีลต่อความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงู เพราะทางผูบ้รหิารจะก าหนดว่าต้องตดิตัง้
ตาม Standard ERP Package นัน้คอืสิง่ทีด่ทีีส่ดุ เพราะถา้มกีาร Customized จะส่งผลใหม้รีะยะเวลา
และค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย” ผูอ้ านวยการแผนกโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ จาก Firm C 

5.2.4 ความยืดหยุ่นหรอืข้อจ ากดัของมาตรฐานระบบ ERP 
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ข้างต้นพบว่าความยืดหยุ่นหรือข้อจ ากัดของมาตรฐานระบบ ERP มีผลต่อการ

เปลีย่นแปลงการท างานแบบเดมิ ท าให้ผูใ้ชง้านจะตอ้งปรบัตวัเขา้หาระบบ เช่น อาจมขี ัน้ตอนการท างานเพิม่ขึน้ แต่ถ้า
เป็นการตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบ (Customized ERP) การท างานขององคก์รกจ็ะเป็นไปตามเดมิ แต่ไม่ควรที่
จะท าการปรบัแต่งระบบมากเกนิไป ดงัค ากล่าวทีว่่า 

 
“มผีลต่อคอืถ้าระบบเดมิใช้แบบ Standard แลว้ผู้ใช้ไม่พอใจเนื่องจากไม่สามารถท างานบางอย่างให้
ตรงใจผู้ใช้ได้ พอตอนที่จะติดตัง้ระบบใหม่ เรากจ็ะต้องท าการ Customized ERP ให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชม้ากทีส่ดุ แต่จะตอ้งไม่ท าการ Customized มากเกนิไป” เจา้หน้าทีว่เิคราะหร์ะบบงาน
คอมพวิเตอร ์6 สว่นระบบบรหิารจดัการองคก์ร ฝ่ายระบบสารสนเทศ จาก Firm A 
 
“มผีลให้การท างานเปลี่ยนไป เช่น ตามเดิมเค้าอาจจะใช้งานแค่ 3 หน้าจอ แต่พอติดตัง้ตาม ERP 
Standard แลว้ จรงิๆการท างานอาจจะไม่ใช่แค่ 3 หน้าจอ แต่กลายเป็น 10 หน้าจอ เพราะขอ้มลูเยอะ
มากแต่ขอ้มูลภายหลงัจะเอาไปใช้ได้ง่าย คนกต็้องปรบัเปลี่ยนวธิกีารท างาน” ผู้จดัการแผนกอาวุโส 
การจดัการระบบ จาก Firm B 
 
“ส่งผลให้คนต้องปรบัเข้ากบัระบบ เพราะทางองค์กรต้องการติดตัง้ตาม Standard ERP Package 
เพราะฉะนัน้จะตอ้งท าการเปลีย่นการท างานใหเ้ขา้กบัระบบใหม่” ผูอ้ านวยการแผนกโครงสรา้งพื้นฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ จาก Firm C 

 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2561 หน้า 68 

 

5.2.5 การปรบัเปล่ียนกระบวนการทางธรุกิจ  
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ข้างต้นพบว่าการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ  (Business Process Re-

engineering) มผีลแต่น้อยมาก ซึ่งอาจท าให้ผู้ใช้งานเกดิการยอมรบั แต่กจ็ะไม่ได้แสดงออกอะไรที่ชดัเจนว่ายอมรบั 
และในทางกลบักนัส าหรบัการต่อต้าน จะแสดงออกชดัเจนกว่า โดยถ้าเป็นองค์กรที่มรีะบบเก่าและบุคลากรภายใน
องค์กรมีความต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การท างานดีขึ้น บุคลากรในองค์กรนัน้ก็จะยอมรับต่อการ
เปลีย่นแปลง และพยายามทีจ่ะเรยีนรูก้ารท างานใหม่เหมอืนกรณีศกึษา Firm C แต่ถ้าเป็นองคก์รทีบุ่คลากรไม่ยอมรบั 
มกีารต่อต้าน องค์กรจะต้องท าการบรหิารการจดัการองค์กร (Change Management) เขา้มาช่วยให้ความเขา้ใจดว้ย
การสื่อสารแก่ทุกคนในองคก์ร อกีทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูจะเป็นคนส าคญัทีจ่ะตอ้งเขา้มามสีว่นร่วมในสว่นนี้ เพื่อใหอ้งคก์ร
สามารถตดิตัง้ระบบไดอ้ย่างราบรื่น ดงัค ากล่าวทีว่่า 

 
“การปรบัเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิมผีลใหเ้กดิการต่อต้านจากผูใ้ชง้านระบบ ดงันัน้องคก์รจงึควรที่
จะมนีโยบายของผูบ้รหิารมาก ากบัในเรื่องการเปลีย่นแปลงกระบวนการท างานใหเ้ขา้กบัระบบ ซึง่เรื่อง 
Change Management เป็นสิง่ส าคญัที่ควรจะค านึงถึง โดยที่นโยบายต้องชดัเจนและครอบคลุมการ
ท างานทุกขัน้ตอน เพื่อใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจถงึความจ าเป็นของการตดิตัง้ระบบใหม่และยอมรบัเทคโนโลยี
ใหม่ทีจ่ะน ามาใชใ้นองคก์รได”้ ผูอ้ านวยการสว่นระบบบรหิารจดัการองคก์ร จาก Firm A 
 
“การปรบัเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิมผีลใหเ้กดิความไม่เขา้ใจและต่อต้านได ้เน่ืองจากเราเน้นตาม 
Standard ERP คนจึงต้องปรบัเข้าหาระบบ เรามีการปรบัเรื่องคนกับ process จึงต้องมีคนเข้าไป
สือ่สารเรื่อยๆ มกีจิกรรมใหเ้กดิความเขา้ใจ ทีน่ี้เรามทีมี change management เขา้มาช่วยสือ่สารและ
ใหค้วามรู ้มผีูบ้รหิารเขา้ไปพูด มกีารท า workshop รวมทัง้มกีารส่งขอ้มลูเป็นเอกสาร เป็นสือ่สิง่พมิพ ์
อเีมล ์ทุกๆ เดอืน เพื่อใหไ้ม่เกดิการต่อตา้น” ผูจ้ดัการแผนกอาวุโส การจดัการระบบ จาก Firm B 
 
“การปรบัเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกจิส่งผลให้เกดิการต่อต้านของผู้ใชง้านระบบ แต่ส าหรบัองค์กร
ของเราถือว่าส่งผลน้อยมาก พนักงานทุกคนมคีวามรู้สกึอยากจะเปลีย่น ต้องการระบบใหม่เขา้มาใช ้
บุคลากรหลายๆ คนในองค์กรจงึยอมรบัและต้องการที่จะเปลีย่นแปลง คดิว่าเพราะตอนนัน้องค์กรมี
การท า Change Management เช่น การรณรงคแ์ละสอนงานอย่างมาก ผูบ้รหิารทุกคนพยายามเขา้มา
สื่อสาร ท าความเขา้ใจ และให้ก าลงัใจแก่พนักงานในองค์กร หลกัคอื ทางผู้บรหิารโครงการมกีารใช้
งานจริงพนักงานดูว่าช่วยให้การท างานราบลื่นและรวดเร็วอย่างไร” ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศองคก์ร จาก Firm C 

5.2.6 การยอมรบัหรอืการต่อต้านของผูใ้ช้งานระบบ 
จากขอ้มูลการสมัภาษณ์ขา้งต้นพบว่ามเีพยีง Firm A เท่านัน้ ทีค่ดิว่าการยอมรบัการใชง้านหรอืการต่อต้านจาก

ผูใ้ชง้านระบบส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้ เนื่องจากกรณีศกึษา Firm A ใหค้วามส าคญักบัการตดิตัง้ระบบ
โดยยดึความต้องการของผู้ใชง้านระบบเป็นหลกั แต่กรณีศกึษา Firm B และ Firm C นัน้เหน็ว่าส่วนนี้ไม่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้ เพราะทัง้ 2 องคก์รมนีโยบายก าหนดว่าจะตอ้งตดิตัง้ตามแบบ Standard ERP เท่านัน้ โดย
เลอืกการปรบัแต่งระบบ ใหน้้อยทีสุ่ด ถงึแมว้่าในช่วงแรกผูใ้ชง้านจะต่อตา้น แต่องคก์รกม็กีารเตรยีมความพรอ้มและมี
การวางแผนจดัการดา้นการเปลีย่นแปลง เมื่อใชง้านไปเรื่อยๆ ผูใ้ชง้านอาจเกดิความเคยชนิหรอืสามารถเรยีนรูง้านไดด้ ี
กจ็ะสง่ผลใหก้ารต่อตา้นนัน้ลดลงได ้ดงัค ากล่าวว่า 
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“การยอมรับการใช้งานหรือการต่อต้านจากผู้ใช้งานระบบเป็นสิ่งส าคัญ เพราะทางองค์กรให้
ความส าคัญกับผู้ใช้งานระบบ โดยระบบใหม่จะต้องตอบความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุด 
เพราะฉะนัน้องค์กรจะต้องท าทุกทางเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบยอมรบัและไม่เกดิการต่อต้าน ” เจา้หน้าที ่
วเิคราะหร์ะบบงานคอมพวิเตอร ์6 สว่นระบบบรหิารจดัการองคก์ร ฝ่ายระบบสารสนเทศ จาก Firm A 
 
“การยอมรบัการใช้งานหรอืการต่อต้านจากผู้ใช้งานระบบไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารติดตัง้ 
เนื่องจากทางผู้บริหารท าการก าหนดมาเลย ว่าต้องท าการติดตัง้ระบบตามแบบ Standard ERP 
Package แต่ส่วนใหญ่พนักงานจะไม่ต่อต้าน เนื่องจากเรามีการท า Change Management และ
ผู้บริหารท าการให้นโยบายและท าความเข้าใจว่าองค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีการท า
จดหมายให้ขอ้มูลทุกๆ เดอืน และทางผู้บรหิารได้ลงมาให้ความรู้แก่พนักงานระดบัล่างตลอดเวลา ” 
เจา้หน้าทีอ่าวุโสงานวเิคราะหร์ะบบงานคอมพวิเตอร ์จาก Firm B 
“การยอมรบัการใช้งานหรอืการต่อต้านจากผู้ใช้งานระบบไม่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารติดตัง้ 
เน่ืองจากพนักงานภายในองคก์รต้องการจะเปลีย่นแปลงอยู่แลว้ ในตอนแรกๆ กจ็ะมบี่นบา้ง ว่าระบบ
ใชง้านยาก ว่าเหนื่อย แต่ทุกคนกใ็หค้วามร่วมมอืในการเปลีย่นแปลง ตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิารระดบัสงูจน
พนกังานระดบัล่างขององคก์ร และทางผูบ้รหิารได้น าเรื่อง Change Management เขา้มาช่วยดว้ย จงึ
ท าให้องค์กรไม่มปัีญหาในเรื่องการต่อต้านจากพนักงานเอง ” ผูอ้ านวยการแผนกโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ จาก Firm C 

5.2.7 ประสิทธิภาพการท างานของระบบเดิม 
จากขอ้มูลการสมัภาษณ์ขา้งต้นพบว่าแค่ Firm A เท่านัน้ ที่เหน็ว่าประสทิธภิาพการท างานของระบบเดมิส่งผล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ เพราะระบบเดมิของ Firm A นัน้หลายๆ สว่นงานไม่เชื่อมโยงกนัและไม่ตรงกบั
การใชง้าน ท าใหต้้องมกีารติดตัง้ระบบใหม่ เพื่อใหต้รงกบัความต้องการของผูใ้ชง้านมากที่สุด แต่กรณีศึกษา Firm B 
และ Firm C จะไม่มีผล เนื่องจากทัง้ 2 องค์กรมีนโยบายก าหนดมาว่าจะต้องติดตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP 
Package เท่านัน้ ดงัค ากล่าวว่า 

 
“ประสทิธภิาพการท างานของระบบเดมิมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้ เช่นระบบเดมิทีใ่ชง้าน
อยู่ตามแบบมาตรฐานนัน้ตอนออกรายงานมาจะได้ขอ้มูลที่ไม่ครบถ้วน ท าให้ต้องมีการตรวจสอบ
รายงานอกีครัง้ ซึง่เกดิเป็นการท างานทีซ่ ้าซอ้นขึน้ ดงันัน้ทางองคก์รตอ้งไปใชโ้ปรแกรมอื่นทีส่ามารถ
ออกรายงานไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง พอเป็นยงังีใ้นการทีจ่ะตดิตัง้ระบบใหม่จงึต้องมกีาร Customize 
ส่วนนัน้ใหส้ามารถออกรายงานไดอ้ย่างครบถ้วน” เจา้หน้าทีว่เิคราะหร์ะบบงานคอมพวิเตอร ์6 ส่วน
ระบบบรหิารจดัการองคก์ร ฝ่ายระบบสารสนเทศ จาก Firm A 
 
“ประสทิธภิาพการท างานของระบบเดมิไม่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารติดตัง้ระบบ เพราะทาง
ผูบ้รหิารก าหนดมาเลยว่าต้องตดิตัง้ตามวธิแีบบไหน โดยค านึงถงึนโยบายองคก์รเป็นหลกั” ผูจ้ดัการ
แผนกอาวุโส การจดัการระบบ จาก Firm B 
 
“ประสิทธิภาพการท างานของระบบเดิมไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการติดตัง้ระบบ เพราะ
พนักงานต้องการจะเปลี่ยนอยู่แล้ว เนื่องจากระบบเดิมจะเก่าและไม่ทนัสมยั ” ผู้อ านวยการแผนก
โครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ จาก Firm C 
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จากการวเิคราะห์บทสมัภาษณ์ผูร้บัผดิชอบดูแลโครงการตดิตัง้ระบบ ERP ของแต่ละองคก์ร ทัง้ Firm A, Firm B 
และ Firm C ท าใหไ้ดค้ าตอบค าถามงานวจิยัดงันี้ 

ค าถามงานวิจัยท่ี 1: ปัจจัยใดที่น ามาประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการติดตัง้ระบบ ERP ระหว่างวิธีการ
ปรบัเปลี่ยน ERP Package ให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรและวิธีการติดตัง้ตามมาตรฐานของ ERP 
Package โดยท าการปรบัเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิขององคก์รใหเ้ขา้กบัระบบ ERP โดยสามารถแบ่งค าตอบนี้ได้
เป็น 2 สว่น คอื  

(1) องคก์รท่ีต้องการติดตัง้ระบบ ERP ตามแบบวิธีการติดตัง้ระบบด้วยการปรบัแต่งระบบ (Customized 
ERP) 

 องคก์รทีม่กีารตดิตัง้ตามแบบวธิกีารตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบ (Customized ERP) เช่น กรณีศกึษา 
Firm A เหน็ว่าทุกปัจจยัทีก่ล่าวมาขา้งต้น ลว้นส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ ERP โดยทีปั่จจยัหลกัคอื 
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงู ซึง่จะตอ้งค านึงถงึงบประมาณและนโยบายองคก์ร เพื่อท าการตดัสนิใจเลอืกวธิตีดิตัง้ 
เน่ืองจากเป็นวธิกีารตดิตัง้ทีม่คี่าใชจ้่ายค่อนขา้งมากและตอ้งดนูโยบายขององคก์รเพื่อใหก้ารตดิตัง้สอดคลอ้งกนั อกีทัง้ 
ความยดืหยุ่นและขอ้จ ากดัของระบบ ERP ยงัไม่สามารถตอบความต้องการการใชง้านระบบได ้จงึตอ้งท าการปรบัแต่ง
ระบบ (Customized ERP) และในบางส่วนงานทีไ่ม่สามารถท าการปรบัแต่งระบบ เพราะอาจจะไปกระทบกบัส่วนงาน
อื่น ดงันัน้ผูใ้ชง้านระบบจะตอ้งท าการปรบักระบวนการท างานใหส้อดคลอ้งกนั แต่ในการปรบันี้อาจจะท าใหผู้ใ้ชง้านเกดิ
ความยอมรบัหรอืต่อตา้นในการใชง้านระบบ กรณีทีผู่ใ้ชง้านต่อตา้นระบบ องคก์รจะตอ้งมกีารท าแผนการบรหิารจดัการ
การเปลี่ยนแปลง (Change Management) ให้ดีๆ และอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกวิธีการติดตั ้งระบบ คือ 
ประสทิธภิาพการท างานของระบบเดมิที่ไม่สามารถท างานใหเ้สรจ็สิน้ไดเ้องและจะต้องไปท างานร่วมกบัระบบอื่น แต่
ระบบใหม่ทีน่ ามาติดตัง้ ท าให้ลดขัน้ตอนการท างานเหล่านี้ได้ และยงัไดต้รงความต้องการของผูใ้ช้งานระบบอกีด้วย   
ดงัภาพที ่3 

 

 
ภาพที ่3 กรอบงานวจิยัส าหรบัการตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบ (Customized ERP) 
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 (2) องคก์รท่ีต้องการติดตัง้ระบบ ERP ตามแบบวิธีการติดตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP Package 
(Standard ERP) 

 โดยองคก์รที่ต้องการตดิตัง้ระบบตามวธินีี้ พจิารณาว่ามปัีจจยัเพยีง 3 ปัจจยัเท่านัน้ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
ตดิตัง้ระบบ คอื ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงู นโยบายของบรษิทั และ ความยดืหยุ่นหรอืขอ้จ ากดัของมาตรฐาน
ของ ERP ดงัภาพที ่4 

 
ภาพที ่4 กรอบงานวจิยัส าหรบัการตดิตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP Package 

 
ค าถามงานวิจยัท่ี 2: ปัจจยัใดบา้งทีท่างผูบ้รหิารใหน้ ้าหนกัหรอืความส าคญักบัปัจจยันัน้เป็นอนัดบัแรกๆ 
จากทัง้ 3 กรณีศกึษา พบว่านโยบายองคก์รคอื ปัจจยัหลกัทีใ่ชพ้จิารณาในการเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ ERP โดย

สามารถสรุป ไดด้งัตารางที ่5 
 

ตารางที ่5 ปัจจยัทีท่างผูบ้รหิารใหน้ ้าหนกัหรอืความส าคญัในการตดิตัง้ระบบ ERP ของแต่ละองคก์ร 
ปัจจยั Firm A Firm B Firm C 

ปัจจยัใดบา้งทีท่างผูบ้รหิารใหน้ ้าหนกัหรอื
ความส าคญักบัปัจจยันัน้เป็นอนัดบัแรกๆ 

นโยบายองคก์ร นโยบายองคก์ร นโยบายองคก์ร 
ความตอ้งการใช้

งานระบบ 
ความสะดวกใน
การใชง้าน 

- 

- - ความปลอดภยั 

- - 
ระยะเวลาในการ

ตดิตัง้ 
- - งบประมาณ 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

การศกึษาครัง้นี้มุ่งเน้นใหท้ราบถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกวธิกีารติดตัง้ระบบ ERP ระหว่างวธิกีารติดตัง้ระบบ
ดว้ยการปรบัแต่งระบบและวธิกีารตดิตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP Package ดว้ยการปรบัเปลีย่นกระบวนการทาง
ธุรกจิขององคก์รใหเ้ขา้กบัระบบ ERP ขององคก์รในประเทศไทย จากการวเิคราะหบ์ทสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูร้บัผดิชอบ
ดแูลโครงการตดิตัง้ระบบ ERP ของ 3 องคก์รมดีงันี้ 

(1) ปัจจยังบประมาณ นโยบายบรษิทั การตดัสนิใจของผูบ้รหิารระดบัสงู และประสทิธภิาพการท างานของระบบ
เดมิจะส่งผลโดยตรงต่อการเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบ ส่วนปัจจยัความยดืหยุ่นหรอืขอ้จ ากดัของ
มาตรฐานระบบ ERP จะส่งผลต่อการเลอืกวธิกีารติดตัง้ระบบด้วยการปรบัแต่งระบบผ่านทางปัจจยัการปรบัเปลี่ยน
กระบวนการท างานและผูใ้ชร้ะบบงานยอมรบัหรอืต่อตา้น 

(2) ปัจจยันโยบายบรษิัท การตดัสนิใจของผูบ้รหิารระดบัสงู และความยดืหยุ่นหรอืขอ้จ ากดัของมาตรฐานระบบ 
ERP จะส่งผลต่อการเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP Package ดว้ยการปรบัเปลีย่นกระบวนการทาง
ธุรกจิขององคก์รใหเ้ขา้กบัระบบ ERP ขององคก์ร 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

กรณีที่ผู้เกี่ยวขอ้งกบัการติดตัง้ระบบ ERP เลอืกวธิกีารติดตัง้ระบบ ERP ด้วยการปรบัแต่งระบบนัน้ นอกจาก
จะต้องค านึงถงึปัจจยันโยบายบรษิทั การตดัสนิใจของผู้บรหิารระดบัสงู และความยดืหยุ่นหรอืขอ้จ ากดัของมาตรฐาน
ระบบ ERP แล้ว ยงัต้องค านึงถึงงบประมาณ การปรบัเปลี่ยนกระบวนการท างานซึ่งจะส่งผลต่อผู้ใช้งานระบบว่าจะ
ยอมรบัหรอืต่อตา้น และประสทิธภิาพการท างานของระบบเดมิดว้ยเช่นกนั โดยปัจจยัทีผู่ท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตัง้ระบบ
ควรใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรกคอื นโยบายบรษิทั 
6.4 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เน่ืองจากผูร้บัผดิชอบโครงการตดิตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์รจ านวน 6 ราย จาก 3 องคก์รมปีระสบการณ์
ในการเขา้ร่วมติดตัง้ระบบที่แตกต่างกนั กล่าวคือ บางท่านจะเขา้ร่วมตัง้แต่เริม่โครงการ ในขณะที่บางท่านเขา้ร่วม
ภายหลงัทีเ่ริม่ด าเนินการตดิตัง้ระบบแล้ว นอกจากนี้องคก์รจ านวน 2 องค์กรเป็นองคก์รด้านการบนิท าใหปั้จจยัทีไ่ด้
อาจจ ากดัเฉพาะส าหรบัองคก์รนี้เป็นหลกั ดงันัน้งานวจิยัต่อเน่ืองอาจท าการศกึษาเพิม่เตมิส าหรบัองคก์รทีม่ลีกัษณะที่
แตกต่างจากกรณีศกึษาของงานวจิยันี้ 
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