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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจในการใชเคร่ืองมือทดสอบซอฟตแวร
อัตโนมัติ และทําความเขาใจถึงปจจัยที่แตกตางกันระหวางกลุมคนที่เคยใชงานและกลุมคนที่ไมเคยใช
งานเคร่ืองมือทดสอบซอฟตแวรอัตโนมัติ โดยงานวิจัยน้ีไดออกแบบกรอบแนวคิดที่พัฒนาจากทฤษฎี
การแพรกระจายนวัตกรรม (DOI) และทฤษฎีความเหมาะสมระหวางงานและเทคโนโลยี (TTF) รวมถึง
มีการเพิ่มปจจัยตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับงานวิจัย ทําใหงานวิจัยน้ีมีกรอบแนวคิดการวิจัยที่
ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ประโยชนสัมพัทธ การยอมรับนวัตกรรมสวนบุคคล และการ
ขาดทักษะของนักพัฒนา ปจจัยดานงานและเทคโนโลยี ไดแก ความเหมาะสมระหวางงานและ
เทคโนโลยี ความสอดคลองกับผูใชงาน และความซับซอนในการใชงาน และปจจัยดานองคกร ไดแก 
การสนับสนุนจากผูบริหาร 

งานวิจัยน้ีเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพดานการพัฒนาซอฟตแวร 
ไดแก ผูจัดการโครงการ นักวิเคราะหระบบ นักทดสอบซอฟตแวร และนักเขียนโปรแกรม ที่มีสิทธิ์ใน
การตัดสินใจนําการทดสอบซอฟตแวรอัตโนมัติมาใชในโครงการ ทั้งหมด 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางที่
เคยใชงานเคร่ืองมือทดสอบซอฟตแวรอัตโนมัติ จํานวน 120 ชุด และกลุมตัวอยางที่ไมเคยใชงาน
เคร่ืองมือทดสอบซอฟตแวร อัตโนมัติ จํานวน 120 ชุด ผานแบบสอบถามออนไลน (Online 

Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
สําหรับการอธิบายขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และสถิติสําหรับการวิเคราะหองคประกอบ 
(Factor Analysis) ในการอธิบายการจับกลุมของตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน รวมถึงการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) สําหรับทดสอบความเที่ยงของเคร่ืองมือ 

รยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ผูชวยศาาสตราจารย ดร.มฑุปายาส ทองมาก
รศึกษา 2255599

บทคัดยอ

งานวิจจัยนน้ีศึกษาถึงปจจัยที่มีอิททธิพลตตอความต้ังงใใจในการใชเคร่ืองงมือทดสอ
นมัติ แและทําความเขาใจถถึงปจจัยที่แตกกตางกันระหวางกลุมคนท่ีเคยใชงานแแลละะกลุมค
คร่ืองมือทดสอบบซออฟตแแววรอัตตโนมัติ โดยงงาานวิจัยน้ีไดออกแบบบกรรอบแนวคิดดที่พัฒน
แพรกระะจายนนววัตกรรม (DOI) และะทฤษฎีควาามเหมาะสมระหวางงานนและเทคโนโลยี 
รเพิ่มมปจจัยตาง ๆ เพพื่อใหหสสออดดคลองกับบงงานวิจัย ทําใใหงงานวิจัยน้ีมีกรอบแนวคิ
กอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ปรระโยชนสัมพัทธ การยอมรับนนวัตกรรรรมมสสวนบุค
ทักษะของนักกพพัฒนา ปจจจัยดานนงานและเทคโนนโลยี ไดแกก คความมเเหหมาาะสมระหว
โนโลยี ความสอดคลองกับบผูใชงาน และคควาามซับบซอนนในกาารใใชงาน และปจจัยดานอ
สนับสนุนจากผูบริิหหาารั

งานวิจัยน้ีเก็บรวบรวมมขอมูลจากกลุมตััวอยางงที่ประกอบอาชีพดานการพัฒน
ก ผจัดการโครงการ นักวิเคราะหระบบ นักทดสอบซอฟตแวร และนักเขียนโปรแกร
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และการใชสถิติสําหรับการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการ
วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ผลการวิจัยจากขอมูลกลุมตัวอยางทั้งหมดแสดงใหเห็นวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
ประโยชนสัมพัทธ การยอมรับนวัตกรรมสวนบุคคล และการขาดทักษะของนักพัฒนา ปจจัยดานงาน
และเทคโนโลยี ไดแก ความเหมาะสมระหวางงานและเทคโนโลยี ความสอดคลองกับผูใชงาน และ
ความซับซอนในการใชงาน และปจจัยดานองคกร ไดแก การสนับสนุนจากผูบริหาร มีอิทธิผลตอความ
ต้ังใจที่จะใชงานเคร่ืองมือทดสอบซอฟตแวรอัตโนมัติ นอกจากน้ีปจจัยที่มีความแตกตางกันที่สงผลตอ
ความต้ังใจที่จะใชงาน ระหวางกลุมตัวอยางที่เคยใชและกลุมตัวอยางที่ไมเคยใชเคร่ืองมือทดสอบ
ซอฟตแวรอัตโนมัติ ไดแก ปจจัยประโยชนสัมพัทธ ที่พบวากลุมตัวอยางที่ไมเคยใชงานเคร่ืองมื อ
ทดสอบซอฟตแวรอัตโนมัติ ไมรับรูถึงประโยชนจากการใชงานเคร่ืองมือทดสอบซอฟตแวรอัตโนมัติ 
เมื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบดวยตนเอง ทําใหไมเกิดความต้ังใจที่จะใชงานเคร่ืองมือดังกลาว ปจจัย
ความสอดคลองกับผูใชงาน ที่พบวากลุมตัวอยางที่ เคยใชงานรับรูถึงความไมสอดคลองระหวาง
เคร่ืองมือทดสอบซอฟตแวรอัตโนมัติกับตนเอง ทําใหไมเกิดความต้ังใจที่จะใชงานเคร่ืองมือดังกลาว 
และปจจัยการขาดทักษะของนักพัฒนาที่พบวาทั้งสองกลุมตัวอยางไมเห็นดวยกับปจจัยดังกลาว ทําให
ไมมีผลตอความต้ังใจที่จะใชงาน 

  
คาํสาํคญั: การพัฒนาซอฟตแวร การทดสอบซอฟตแวรอัตโนมัติ ทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม 

ทฤษฎีความเหมาะสมระหวางงานและเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มต้ังใจที่จะใชงาน ระหวางกลุุมตัวอยยางที่เคยยใชและกลุมตัวอยางที่ไมเคยใชเคร่ือ
ตแวรอัตโนมัติ ไดแก ปจจจัยประโยชนนสัมมพพัทธ ทท่ีพบวากลลุมมตัวอยางที่ไมเคยใชง
อบซอฟตแวรอัตโนมัติ ไมรับรูถถึงงประโยชนจากการใใชชงานเคร่ืองมมือทดสอบซอฟต
ปรียบเทียบกับการทดสอบดวยตนเอง ทําใหไมเกิดความตต้ังใจทีจ่ะใใชงานนเคร่ืองมือดัง
มสอดคลองกกับผูใชงาน ทท่ีพบวากลุมตัวอยางที่ เคยใชงานรัับบรรูถึงคววามไมมสอดค
องมือททดสอบซอฟฟตแวรอัตโนมัติกับตนเอง ทําใหไมเกิดคความต้ังใจที่จะใชชงานเคร่ือ
ปจจจัยกการขาดทักษะของนนักพัฒนาที่พบวาทั้งสองกลุมตัวอยางไไมเห็นดวยกัับบปจจจัยดั
ผลตอความต้ังใจทท่ีจะะใชงาาน

าคญัญ:: การพัฒนาซอฟฟตแวร กกาารรทดสอบซออฟตแแวรอัตโนนมมัติ ทฤษฎกีารแพรกระจาย
ทฤฤษฎีความเหมาะสมระหวางงงานและเทคโนนโลยี
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 ABSTRACT 

 

This research studied the factors influencing the intention to use 

automated software testing tools and understand the different factors between 2 

groups include:  people who had used automated software testing tool and people 

who had never used automated software testing tool.  This research had designed a 

conceptual framework developed from DOI and TTF as well as various factors to be 

consistent with the research.  This research had a framework that consists of personal 

factors include relative advantage, personal innovativeness and lack of developer skills 

task and technology factors include task and technology fit, compatibility with user 

and complexity of use and organizational factors include executive support. 
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. 
The research result from all sample data show that all factors influence 

on the intention to use automated software testing tools.  In addition, there are 

different factors that influence the intention to use between two groups of samples 

include:  Relative Advantage from the samples who had never used automated 

software testing tools did not realize the benefits of using automated software testing 

tools compared with manual testing, Compatibility with user from the samples who 

used to use automated software testing tool perceived the inconsistency between 

automated software testing tools and themselves.  It makes no sense to use its, And 

Lack of developers skills found that the two groups disagreed with such factors. It does 

not affect the intended use. 
 
Keywords: Software Development, Automated Software Testing, Diffusion of 

Innovations Theory, Task-Technology Fit Theory 
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