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บทคัดยอ
การใชบริการผูประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะความ
ตองการผูประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ในสายอาชีพ ERP Consultant ทําใหมีปญหาการขาด
แคลนแรงงาน สงผลตอคาจางแรงงานของสายอาชีพนี้สูงขึ้น องคการหลายแหงประสบความสําเร็จใน
การใชบริการผูประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ในขณะที่องคการจํ านวนไมนอยที่ไมประสบ
ความสําเร็จในการใชบริการ การศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการใชบริการผูประกอบ
อาชีพอิสระ(Freelance) ขององคการดานระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) จะมีสวน
ชวยใหองคการไดเตรียมความพรอมเพื่อใหการใชบริการผูประกอบอาชีพอิสระเปนไปตามที่องคการ
คาดหวัง ความพึงพอใจในการใชบริการผูประกอบอาชีพอิสระ(Freelance) รวมถึงการใชบริการผู
ประกอบอาชีพอิสระ(Freelance) ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่พัฒนาตัวแบบงานวิจัย
จากทฤษฎีความสําเร็จของ DeLone & McLean และผลงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของ โดยดําเนินการ
รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากองคการที่เปน ERP Vendor และ ERP
Partner โดยผูตอบแบบสอบถามเปนบุคคลในองคการที่มีตําแหนงผูจัดการ (Manager) ที่เคยใช
บริการผูประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) จํานวน 146 ฉบับ
ผลการวิ จัย แสดงให เ ห็ น ว า ป จ จั ย ทั้ ง 7 ป จ จั ย ประกอบไปด ว ย เป าหมายและ
วัตถุประสงค (Common aims and Objective) ความสามารถในการสื่อสารตอบุคคลอื่น
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(Interpersonal Communication) การแบงปนความรู (Shared Knowledge) การควบคุมและ
ตรวจสอบโครงการ (Project Control and Monitoring) ความเชื่อมั่นไววางใจ (Trust) คุณภาพการ
บริการ (Service Quality) และ ทุนมนุษย (Human Capital) สงผลตอความสําเร็จของการใชบริการ
ผูประกอบอาชีพอิสระขององคการดานระบบ ERP โดยปจจัยการแบงปนความรูสงผลตอความสําเร็จ
ของการใชบริการผูประกอบอาชีพอิสระขององคการดานระบบ ERP มากที่สุด รองลงมาคือ คุณภาพ
การบริ การ และ การควบคุม และตรวจสอบโครงการ ป จ จัยที่ ส งผลน อยที่ สุ ดคื อ เป าหมายและ
วัตถุประสงค และทุนมนุษย
คําสําคัญ: ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ, ผูประกอบอาชีพอิสระ (Freelance), ERP Freelance,
Enterprise Resource Planning (ERP), ERP Partner, ERP Vendor, ERP
Consultant
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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
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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

