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ไดแก ผผูจ ัดการโครงการ นักวิเคราะหระบบ นักทดสอบซอฟตแวร และนักเขียนโปรแกรม
นโปรแกร ที่มีสิทธิ์ใ น
การตัดสินใจนําการทดสอบซอฟตแวรอัตโนมัติม าใชในโครงการ ทั้งหมด 2 กลุม คือ กลุม ตัวอยางที่
เคยใชงานเครื่องมื อทดสอบซอฟตแวร อัต โนมัติ จํานวน 120 ชุด และกลุม ตัวอยางที่ไมเคยใช งาน
เครื่ องมื อทดสอบซอฟต แ วร อั ต โนมั ติ จํ า นวน 120 ชุ ด ผ า นแบบสอบถามออนไลน (Online
Questionnaire) และทํ า การวิ เ คราะห ข อมู ล โดยใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics)
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(Factor Analysis) ในการอธิบายการจับกลุม ของตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน รวมถึงการวิเคราะห คา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) สําหรับทดสอบความเที่ ยงของเครื่ อ งมื อ
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This research collected data via online questionnaire from software
development professionals including project managers, system analyst, software
testers and programmers who had the right to make the decision to implement
automated software testing in projects. This samples were divided into two groups
include: 120 people who used to use automated software testing tool and 120 people
who had never used automated software testing tool. This research used descriptive
statistics to describe the data of the samples, factor analysis to describe a cluster of
related variables, Cronbach's alpha analysis for tool reliability and multiple regression
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analysis to analyze the relationship between independent variables and dependent
variables.
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