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ในประเทศไทยเริ่มใหความสําคัญกับแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการศึกษาหาถึงปจจัยที่สงผลตอ
ความตั้งใจในการใชงานแนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรรูปแบบ DevOps ในองคกร
งานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเชิงปริมาณซึ่ง อาศัยกรอบแนวคิดปจจัยสูความสํ าเร็จ โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลทั้งแบบออนไลนและแบบกระดาษ รวมจํานวน 208 ชุด
จากกลุมตัวอยาง คือ บุคลากรในบริษัทพัฒนาซอฟตแวรหรือหนวยงานพัฒนาระบบขององคกรระดับ
ผูจัดการขึ้นไปที่มีอํานาจในการตัดสินใจ มีสวมรวม หรือสามารถใหคําแนะนําในการนําการพัฒ นา
ซอฟตแวรรูปแบบใหม ภายในองคกรที่ใชกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบแอจไจล
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ทั้งนี้ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานเทคนิคเกี่ยวกับการมีเครื่องมือในการสนับสนุนตาม
แนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรรูปแบบ DevOps เปนปจจัยที่สงอิทธิพลสูงสุดตอความเขากันระหวาง
งานกับเทคโนโลยี และรองลงมาคือปจจัยด านโครงการเกี่ยวกับลักษณะของโครงการแบบแอจไจล
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This research is a quantitative research based on the concept of critical success
factors (CSF). The questionnaire was used as a tool for both online and paper-based collection
of 208 samples. The samples were personnel in software development companies or system
development department of managers position or above with the right to make new software
development decisions from organizations that use the Agile development concept.
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