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บทคดัย่อ 
การใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้โดยเฉพาะความตอ้งการผูป้ระกอบอาชพีอสิระ 

(Freelance) ในสายอาชพี ERP Consultant สง่ผลต่อค่าจา้งแรงงานของสายอาชพีนี้สงูขึน้ องคก์ารหลายแห่งประสบ
ความส าเรจ็ในการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) ในขณะทีอ่งคก์ารจ านวนไมน้่อยทีไ่มป่ระสบความส าเรจ็ใน
การใชบ้รกิารการศกึษาถงึปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ของการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ  (Freelance) ขององคก์าร
ดา้นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) จะมสีว่นช่วยใหอ้งคก์ารไดเ้ตรยีมความพรอ้มเพื่อใหก้ารใชบ้รกิาร       
ผูป้ระกอบอาชพีอสิระเป็นไปตามทีอ่งคก์ารคาดหวงั ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) 
รวมถงึการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ทีพ่ฒันาตวัแบบงานวจิยัจากทฤษฎคีวามส าเรจ็ของ 
DeLone & McLean และผลงานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้ง โดยด าเนินการรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
จากองคก์ารทีเ่ป็น ERP Vendor และ ERP Partner โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นบุคคลในองคก์ารทีม่ตี าแหน่งผูจ้ดัการ 
(Manager) ทีเ่คยใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) จ านวน 146 ฉบบั   

ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ปัจจยัทัง้ 7 ปัจจยั ประกอบไปดว้ย เป้าหมายและวตัถุประสงค ์(Common aims and 
Objective) ความสามารถในการสื่อสารต่อบุคคลอื่น (Interpersonal Communication) การแบ่งปันความรู้ (Shared 
Knowledge) การควบคุมและตรวจสอบโครงการ (Project Control and Monitoring) ความเชื่อมัน่ไวว้างใจ (Trust) คุณภาพ
การบรกิาร (Service Quality) และ ทุนมนุษย ์ (Human Capital) สง่ผลต่อความส าเรจ็ของการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพี
อสิระขององคก์ารดา้นระบบ ERP โดยปัจจยัการแบ่งปันความรูส้ง่ผลต่อความส าเรจ็ของการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ
ขององคก์ารดา้นระบบ ERP มากทีสุ่ด  รองลงมาคอื คุณภาพการบรกิาร และ การควบคุมและตรวจสอบโครงการ ปัจจยัที่
สง่ผลน้อยทีส่ดุคอื เป้าหมายและวตัถุประสงค ์และทุนมนุษย์ 
 
ค าส าคญั: ความส าเรจ็ ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ การวางแผนทรพัยากรองคก์ร หุน้สว่นดา้นการวางแผนทรพัยากรองคก์ร 

ผูค้า้การวางแผนทรพัยากรองคก์ร ทีป่รกึษาดา้นการวางแผนทรพัยากรองคก์ร  
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Abstract 
Using self-employed workers (freelance) are likely to increase, especially in ERP professions. ERP 

professional wages thus are increased due to the shortage of those freelance professions. Many organizations 
successfully apply the self-employed (Freelance) services, while some organizations did not succeed in using the 
services. The critical success factors for ERP freelance services are important to help organizations ready to use 
of the self-employed services efficiently and effectively.  

This research applies the quantitative approach. The research model was developed using the IS success 
theory of Delone & McLean (Delone and McLean IS Success model) and related researches. Data were collected 
from 146 organizations using questionnaires. Respondents were in the manager position (or related position), 
which have some experiences in ERP freelance services.  

Results show that 7 CSFs for successfully using ERP freelance services in the organization consist of 
common aims and objective, interpersonal communication, shared knowledge, project control and monitoring, 
trust, service quality, and human capital. These factors significantly affect the successful of using ERP freelance 
services in organization. The most influential factors are shared knowledge, service quality, and project control 
and monitoring. The least influential factors are common aims and objective and human capital. 

 
Keywords: Organization Success, Freelance, Enterprise Resource Planning (ERP), ERP Partner, ERP Vendor, 

ERP Consultant 
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1. บทน า 
ปัจจุบนัองคก์ารทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในประเทศไทยใชป้ระโยชน์จากระบบสารสนเทศ  (Information system) เพื่อ

การด าเนินการภายในองคก์ารและการด าเนินธุรกจิ องคก์ารขนาดใหญ่ใชร้ะบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 
โดยระบบ ERP ควบคุมและจดัการกระบวนการทางธุรกจิขององคก์าร (Avison and Malaurent, 2007) เพื่อใหเ้กดิความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทางธุรกจิ (ศรณัยภ์ทัร มริอน, 2552; ปธกิร ศลิมฐั, 2556) เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ
ภายในองคก์าร รองรบัสภาพแวดลอ้มของการบรหิารทีม่กีารแขง่ขนัสงู (กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม, 2552) องคก์ารใชบ้รกิาร
การด าเนินการของ ERP Vendor จาก ERP Partner โดย ERP Vendor สง่ผ่านโซลชูัน่ (Solution) ไปยงัองคก์ารของลกูคา้
ผ่านทาง ERP Partner (Sarker et al., 2012) โดย ERP Partner ท าหน้าทีบ่รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของระบบ 
ERP เช่น ใหค้ าปรกึษาบรษิทัทีต่อ้งการใชง้านระบบ ERP ออกแบบกระบวนการทางธุรกจิ (Design business process) 
การตดิตัง้ระบบ ERP (Implement) บรษิทั ERP Partner ใหบ้รกิารลกูคา้โดยมกีารคดิค่าใชจ้่ายสงูเน่ืองจากเป็นการน าองค์
ความรูแ้ละ กระบวนการทีเ่ป็นมาตรฐานการปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practice) สง่มอบใหล้กูคา้ (Mckinney and Kroenke, 2014; 
Sarker et al., 2012) 

แนวโน้มความตอ้งการในสายอาชพี ERP Consultant สงูขึน้ เช่น ความตอ้งการ SAP Consultant ท าใหม้ปัีญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน สง่ผลต่อรายไดท้ีส่งูขึน้ของสายอาชพีน้ีสงูขึน้ ท าใหเ้กดิปัญหาการจา้งพนักงานประจ า เน่ืองจากบุคคล
ตอ้งการผูป้ระกอบอาชพีอสิระหรอืสญัญาระยะสัน้ (Contractor) ซึ่งไดร้ายไดส้งูกว่า บรษิทัไม่ตอ้งการจา้งเป็นพนักงาน
ประจ าเน่ืองจากค่าจา้งแรงงานสงู โดยในอนาคตถ้าไม่มโีครงการ (Project) หรอืความต้องการบุคลากรแลว้สามารถไม่
ตอ้งการจา้งงานต่อได ้ประโยชน์ขององคก์ารทีส่ามารถใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระขององคก์ารดา้นระบบ ERP ไดอ้ยา่ง
ประสบความส าเรจ็ เช่น ความมปีระสทิธภิาพในความยดืหยุน่ของการใชบ้รกิาร (Nfuka and Rusu, 2013) ความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิาร (Mishra et al., 2011) 

งานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วกบัระบบ ERP สว่นใหญ่มุ่งเน้นเกีย่วกบัความส าเรจ็ของการตดิตัง้ (Implement) และหลงัการ
ตดิตัง้ (Post Implement) ERP ความส าเรจ็ในการจา้งงานจากภายนอก (Outsourcing) และความส าเรจ็ต่อการประกอบ
อาชพีอสิระทัว่ไป ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ของการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพี
อสิระ(Freelance) ขององคก์ารดา้นระบบ ERP โดยพจิารณาในมุมขององคก์ารทีเ่ป็นผูจ้า้งผูป้ระกอบอาชพีอสิระดา้นระบบ 
ERP และน าผลศึกษาไปเป็นแนวทางในการ บรหิารการใช้บรกิารจากผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านระบบ ERP เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์าร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
กรอบแนวคดิการวจิยัน้ีเกดิจากการศกึษางานวจิยัในอดตี และการศกึษาทฤษฎคีวามส าเรจ็ IS success model ของ 

DeLone and McLean เป็นตวัแบบทีว่ดัความส าเรจ็ของระบบ Information System ปัจจยัทีช่ีว้ดัความส าเรจ็ของระบบ
สารสนเทศประกอบไปดว้ย 6 ปัจจยัหลกั ดงัน้ี (Stacie et al., 2009; ศรณัยภ์ทัร มริอน, 2552) (1) คุณภาพของระบบ 
(System Quality) (2) คุณภาพของสารสนเทศ (Information Quality) (3) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (Use) (4) ความ  
พงึพอใจของผู้ใช ้ (User Satisfaction) (5) ผลกระทบต่อบุคคล (Individual Impact) (6) ผลกระทบต่อองคก์าร 
(Organization Impact) ดงัภาพที ่1 
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ภาพที ่1 DeLone & McLean’s (1992) model 

 
งานวจิยัของ DeLone and McLean ยงัมกีารพฒันาแบบจ าลองต่อไปอกี ดงัภาพที ่2 โดยมกีารเพิม่ปัจจยัคุณภาพของ

การบรกิาร (Service Quality) เสน้ความสมัพนัธ ์และการแยกการใชง้าน (Use) เป็นการตัง้ใจใชง้าน (Intention to Use) 
และการใชง้าน (Use) นอกจากนัน้ยงัเปลีย่น ผลกระทบต่อบุคคล (Individual Impact) และผลกระทบต่อองค์การ 
(Organization Impact) เป็นผลประโยชน์สทุธ ิ(Net Benefit)  (Stacie et al., 2009; ศรณัยภ์ทัร มริอน, 2552)  

 

 
 

ภาพที ่2 DeLone & McLean updated IS success model (2003) 
  

ผูว้จิยัท าการศกึษาการจดัการและการบรหิารองคก์าร การจา้งงานขององคก์ารดา้นสารสนเทศ เช่น การจา้งงานประจ า 
(Permanent) การจา้งงานจากภายนอก (Outsourcing) และ ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) รวมถงึแนวคดิดา้น
Enterprise Resource Planning (ERP) แนวคดิของผูป้ระกอบการทีด่ าเนินการดา้น ERP และการบรหิารองคก์าร ดงัน้ี 

Enterprise Resource Planning (ERP) หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นกลุ่มของซอฟแวร์ (Software) ฐานขอ้มลู 
(Database) ขัน้ตอน (Procedure) และกลุม่ของกระบวนการ (Process) ส าหรบัรองรบัการท างานขององคก์าร โดยเป็นการ
เป็นระบบทีจ่ดัการขอ้มลูสูศ่นูยก์ลาง (Centralization) และเชื่อมขอ้มลูกนัอยา่งทนัเวลา (Real Time) โดย ERP Vendor 
และ ERP Partner (Business to Business) การร่วมกนัสรา้งคุณค่าของ องคก์ารทางธุรกจิ ความสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิ
ระหวา่ง  ERP Vendor ซึง่เป็นเจา้ของผลติภณัฑ ์ERP และ ERP Partner ผูน้ าผลติภณัฑไ์ปประยุกตป์รบัเปลีย่นใหต้รง
ตามความตอ้งการทีม่ลีกัษณะเฉพาะของลูกคา้ โดย ERP Vendor และ ERP Partner ท าการจา้ง ERP Consultant เป็น   
ผูด้ าเนินงานทีม่ทีกัษะความรูใ้นซอฟแวรแ์พค็เกจเฉพาะทาง 

การประกอบอาชพีอสิระ คอื บุคคลประกอบอาชพีทีม่อีสิรภาพทางความคดิและสตปัิญญา สามารถใชท้รพัยากรส่วน
บุคคลมาสรา้งงานโดยตนเองโดยไม่อยูใ่นระบบพนกังานประจ า (สุนิสา บลิสมทั, 2543)  ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ คอื ผูท้ีม่ ี
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ประวตักิารท างานสว่นตวั (Portfolio worker) ผูเ้ชีย่วชาญอสิระ การท างานทีต่อ้งมคีวามรูค้วามสามารถพเิศษ การท างาน
เป็นทีป่รกึษา การท างานแบบสญัญาจา้งชัว่คราว การท างานในโครงการ 

การจา้งงานจากภายนอก (Outsourcing) คอื การจา้งองคก์ารจากภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะมาด าเนินการใน
งานทีไ่มใ่ช่เป็นงานหลกัของธุรกจิ (Core competency) (นงนุช องุน่ศร,ี 2553; Abu-Musa, 2011; Alexandrova, 2012) 
โดยผูว้จิยัมคีวามเหน็วา่ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) เป็นสว่นหน่ึงของการจา้งงานจากภายนอก ผูป้ระกอบอาชพี
อสิระ เป็นการท างานโดยบุคคลซึง่เป็นหน่วยทีเ่ลก็กวา่การจา้งงานจากภายนอก 

ผูง้านวจิยัในอดตีทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ดา้นความส าเรจ็ขององคก์าร ประกอบไปดว้ย ปัจจยัที่สง่ผลต่อความส าเรจ็ของ
องคก์ารในดา้นสารสนเทศ ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ของการจา้งงานจากภายนอก (Outsourcing) ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ
ความส าเรจ็ของโครงการ (Project) ฯลฯ เพือ่มาประยกุตเ์ป็นขอบเขตของงานวจิยัน้ี ตวัอยา่งงานวจิยัในอดตี ดงัน้ี 

Sumner (2009) พบวา่ปัจจยัทีส่ าคญัคอื การสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร การตัง้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย การสือ่สารและ
การประสานงานกนัระหวา่งหน่วยงานในองคก์าร 

Stanciu and Tinca (2013) พบวา่สิง่ทีส่ าคญัคอื การสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร การเปลีย่นแปลงวฒันธรรมองคก์ารและ
การจดัการเปลีย่นแปลงองคก์าร และความตระหนกัในการเปลีย่นแปลงองคก์าร การตัง้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีช่ดัเจน 
และการสือ่สาร 

Ahmad et al., (2012) พบวา่ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ทีส่ าคญัเช่น การเลอืกใช ้ERP การสือ่สารภายในองคก์าร 
การตดิต่อสือ่สารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) การจดัการโครงการ การตัง้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่
ชดัเจน คุณภาพของการบรกิารของทีป่รกึษา การเชื่อมต่อระบบ (System Integration) ฯลฯ  

Lengnick-Hall and Lengnick-Hall (2006) พบวา่การแบ่งปันความรู ้ (Shared knowledge) การแลกเปลีย่นความรูใ้น
องคก์าร การสรา้งความรูใ้หมแ่ละการจดัการความรู ้(Knowledge) และทุนมนุษย ์(Human Capital) สง่ผลต่อความส าเรจ็
และความไดเ้ปรยีบเชงิแขง่ขนัขององคก์รทีใ่ชง้านระบบ ERP 

ความส าเรจ็ของการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระขององคก์ารดา้นระบบ ERP (Use freelance service Success) 
สามารถวดัได้จาก ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร การพฒันาประสทิธิภาพทางธุรกิจ โครงการเสร็จตรงตามเวลาและ
งบประมาณ (Lapiedraa et al., 2011) ดงันัน้งานวจิยัน้ีใชค้วามพงึพอใจ (Satisfaction) เป็นตวัแทนความส าเรจ็ในการใช้
บรกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระขององคก์าร (DeLone and McLean, 2003; Hung et al., 2011; ศรณัยภ์ทัร มริอน, 2552) ใน
เรื่องเกีย่วกบัผลลพัธข์องการบรกิาร ผลลพัธต์รงตามความตอ้งการและความคาดหวงัขององคก์าร  ผลลพัธม์คีวามถูกตอ้ง
หรอืมคีวามผดิพลาดน้อยในเกณฑท์ีย่อมรบัได้ (Alexandrova, 2012; Lapiedraa et al., 2011) โดยงานวจิยัมกีรอบแนวคดิ
งานวจิยัดงัภาพที ่3  
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ภาพที ่3 กรอบแนวคดิงานวจิยั 

 

3. วิธีการวิจยั  
งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) Online ผ่าน Google Doc. ก าหนดประชากรจากองคก์ารทีม่กีารใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ 
(Freelance) ดา้นระบบ ERP ในประเทศไทย ผูว้จิยัท าการสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random Sampling) จากองคก์าร
ทีใ่ชบ้รกิารประกอบไปดว้ย องคก์ารทีเ่ป็น ERP Vendor, ERP Partner โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นบุคคลในองคก์ารทีม่ ี
ต าแหน่งผูจ้ดัการ (Manager) ทีเ่คยใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระหรอืบุคคลทีท่ างานควบคุมผูป้ระกอบอาชพีอสิระของ
องคก์ารดา้นระบบ ERP โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรม  G * Power (Version 3) ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
107 คน 

เครื่องมอืที่ใชใ้นงานวจิยั คอื แบบสอบถามซึ่งผ่านการทดสอบในดา้นเน้ือหา (Content Validity โดยมกีารทดสอบ
แบบสอบถามจ านวน 2 ครัง้ การทดสอบแบบสอบถามครัง้ทีห่น่ึงจ านวน 40 ฉบบั โดยแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง
ทดสอบ น าผลการเกบ็ขอ้มลูรอบทีห่นึ่งไปวเิคราะหท์างสถติ ิโดยท าการหาความเชื่อถอืได ้(Reliability) โดยคา่สมัประสทิธิค์
รอนแบคอลัฟามากกวา่ 0.7 แต่การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) จากการหมุนแกนดว้ยวธิ ีOrthogonal แบบ 
Varimax with Kaiser Normalization พบวา่ขอ้ค าถามยงัไมจ่ดักลุ่มเป็น 7 กลุ่ม จงึท าการทดสอบแบบสอบถามครัง้ทีส่อง
อกีจ านวน 40 ฉบบั โดยผลการทดสอบครัง้ทีส่องเกณฑค์่าสมัประสทิธิค์รอนแบคอลัฟามากกว่า 0.7 และท าการวเิคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis) พบวา่ขอ้ค าถามจดักลุ่มและขอ้ค าถามของตวัแปรแบ่งกลุ่มได้ 7 กลุ่มตามปัจจยัของตวัแปร
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อสิระตามกรอบแนวคดิงานวจิยั ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแลว้ไปใชใ้นการเกบ็รวมรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 
(เพญ็แข ศริวิรรณ, 2546) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื สว่นที ่1 ค าถามขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม องคก์าร 
และการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) ค าถามเป็นแบบก าหนดค าตอบให ้(Check List) ซึ่งค าถามแต่ละขอ้
นัน้จะมตีวัเลอืกใหเ้ลอืกตอบ (ศรณัยภ์ทัร มริอน, 2552) สว่นที ่2 ค าถามความคดิเหน็ของการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพี
อสิระขององคก์ารดา้นระบบ ERP ใชม้าตรวดั 5 ระดบั (Interval Scale) ระดบัความเหน็จากน้อยไปมาก (1-5) และสว่นที ่3 
ขอ้เสนอแนะ 
 

4. ผลการศึกษา 
ผลการศกึษาจากการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 146 ฉบบั จากการทดสอบเบือ้งตน้ทางสถติขิองตวัแปรใน

งานวจิยัเกีย่วกบัการกระจายในลกัษณะปกต ิ(Normal) ดว้ยค่า Skewness หารดว้ยค่า Standard Error of Skewness 
พบวา่ตวัแปรอสิระสว่นใหญ่มกีารกระจายแบบปกต ิ(Normal) ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation Matrix) ค าถามในตวั
แปรเดยีวกนัมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ไม่ติดลบ แสดงว่าข้อค าถามมคีวามสมัพนัธ์ไปในทางเดยีวกนั (กลัยา               
วานิชยบ์ญัชา, 2555) 

ผู้วจิยัได้ท าการทดสอบความเชื่อถอืได้ (Reliability) ของเครื่องมอืที่ใช้ในงานวจิยั โดยใช้ค่าสมัประสทิธิ ์            
ครอนแบคอลัฟา (Cronbach’s Alpha) โดยเกณฑม์ากกวา่ 0.7 ทุกตวัแปรทัง้ตวัแปรอสิระทัง้ 7 ตวัแปร รวมถงึตวัแปรตาม 
และของผลรวมทุกตวัแปรมคี่า 0.960 โดยค่าเขา้ใกล ้ 1 แสดงว่ามแีบบสอบถามมคีวามเชื่อถอืไดส้งู หรอืค่อนขา้งสงู    
(เพญ็แข ศริวิรรณ, 2546)  

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) ผลการวเิคราะห ์ผลจากการหมนุแกนดว้ยวธิ ีOrthogonal แบบ Varimax 
with Kaiser Normalization เมือ่ไมแ่สดงคา่ทศนิยมทีต่ ่ากว่า 0.5 (Hair et al., 2006) พบวา่ขอ้ค าถามจดักลุ่มและขอ้ค าถาม
ของตวัแปรแบ่งกลุ่มได ้7 กลุม่ตามปัจจยัของตวัแปรอสิระตามกรอบแนวคดิงานวจิยั 

ผลการวเิคราะห์ KMO and Bartlett's Test พบวา่ ค่า KMO ของตวัแปรตามความส าเรจ็ของการใชบ้รกิารผูป้ระกอบ
อาชพีอสิระ (Freelance) ขององคก์ารดา้นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มคี่า 0.817 และค่าผลรวม KMO 
ของตวัแปรอสิระทัง้ 7 ตวัแปรมคี่า 0.895 แสดงวา่ขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะหต์วัแปรมขีนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพยีงพอ 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2555) 

ผลการวเิคราะหท์างสถติพิบว่าตวัแปรอิสระทัง้หมด 7 ตวัแปรประกอบไปดว้ย เป้าหมายและวตัถุประสงค ์(Common 
aims and Objective) ความสามารถในการสื่อสารต่อบุคคลอื่น (Interpersonal Communication) การแบ่งปันความรู ้
(Shared Knowledge) การควบคุมและตรวจสอบโครงการ (Project Control and Monitoring) ความเชื่อมัน่ไวว้างใจ (Trust) 
คุณภาพการบรกิาร (Service Quality) และ ทุนมนุษย ์ (Human Capital) มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม คอื ความส าเรจ็
ของการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) ขององคก์ารดา้นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) โดย
ค่า R = 0.854 ซึง่ตวัแปรอสิระสามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตาม R Square ไดเ้ท่ากบั 0.729 คดิเป็นรอ้ยละ 
72.9 ผลการวเิคราะหค์วามถดถอยแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตามทีร่ะดบันัยส าคญั (Sig.) p = 0.000      
(F(7,138) = 27.038) ผลการทดสอบสมมุตฐิานของงานวจิยัน้ีพบว่า ปัจจยัซึ่งเป็นตวัแปรอสิระทัง้หมด 7 ตวัแปร มี
ความสมัพนัธอ์ยา่งมนียัส าคญัทางสถติติ่อตวัแปรตามความส าเรจ็ของการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) ของ
องคก์ารดา้นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 
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5. อภิปรายและสรปุผลการวิจยั  
ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ปัจจยัทีผู่ว้จิยัน ามาเป็นปัจจยัในงานวจิยัน้ีทัง้ 7 ปัจจยั มคีวามส าคญัอย่างมนียัส าคญัทาง

สถิติต่อความส าเร็จของการใช้บริการผู้ประกอบอาชีพอิสระ  (Freelance) ขององค์การด้านระบบ ERP (Enterprise 
Resource Planning) โดยปัจจยัทีส่ง่ผลมากทีส่ดุคอื การแบ่งปันความรู้ (Shared Knowledge) รองลงมาคอื คุณภาพการ
บรกิาร (Service Quality) และ การควบคุมและตรวจสอบโครงการ (Project Control and Monitoring) 

ประโยชน์ของงานวจิยั เน่ืองจากการจา้งแรงงานผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) สงูกว่าค่าแรงงานของพนักงาน
ประจ ามาก ดว้ยระยะเวลาการจา้งงานทีจ่ ากดั องค์การควรทราบปัจจยัต่างๆ เพื่อใหใ้ชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ 
(Freelance) ผู้บรหิารองค์การสามารถทราบถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการใช้บรกิารผู้ประกอบอาชพีอิสระ
(Freelance) ขององคก์ารดา้นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) โดยพจิารณาในมุมขององคก์ารทีเ่ป็นผูจ้า้ง   
ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) และน าไปประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัองคก์ารของตนรวมทัง้น าผลศกึษาไปเป็นแนวทางใน
การบรหิารการใชบ้รกิารจากผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) ดา้นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ขอ้จ ากดังานวจิยั นอกจาก ERP Vendor ผูเ้ป็นเจา้ของผลติภณัฑซ์ึ่งมสีว่นแบ่งในตลาดอนัดบัตน้ เช่น SAP, 
Microsoft, Info ฯลฯ ยงัม ีERP Vendor ของประเทศไทย ทีด่ าเนินการพฒันาโดยเจา้ขององคก์ารสญัชาตไิทย ซึง่ผูว้จิยั
ไม่ไดด้ าเนินการศกึษาประเภทและผลติภณัฑ์ในประเทศไทยมากนัก ปัจจยัการควบคุมและตรวจสอบโครงการ  (Project 
Control and Monitoring) เป็นปัจจยัทีผู่ว้จิยัปรบัใหเ้ลก็ลงจากปัจจยัการจดัการโครงการ (Project Management) ซึง่ผูว้จิยั
ตัง้ไวใ้นตอนแรก เน่ืองจากการจดัการโครงการ (Project Management) เป็นปัจจยัทีม่รีายละเอยีดกวา้งมาก ดงันัน้สามารถ
น ามาศกึษาโดยละเอยีดและแยกยอ่ยส าหรบังานวจิยัในอนาคตได ้

งานวิจยัในอนาคต ปัจจุบันสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศถูกพฒันาอย่างต่อเน่ือง การพฒันาด้าน ERP 
(Enterprise Resource Planning) กม็กีารพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั Social Network, on mobile, Big Data, Cloud 
Computing และ Analytic Tools ปัจจุบนัองคก์าร ERP Vendor กม็กีารพฒันาระบบ ERP เพื่อรองรบัการท างานดงักล่าว
เช่นกนัคอื SAP Business Suite 4 SAP HANA (High-Performance Analytical Appliance)ดงันัน้งานวจิยัในอนาคต
สามารถวจิยัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจอพัเกรด (Upgrade)  ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการยอมรบัการใชง้าน และปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ
ความส าเรจ็ของการใชบ้รกิารระบบรุน่ใหม ่(Version) ได ้ 
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