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บทคัดยอ 

 

ปจจุบันการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วสงผลกระทบตอภาคธุรกิจ
อยางมาก ทําใหกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรและกระบวนการสงมอบซอฟตแวรที่สนับสนุนธุรกิจน้ัน
จําเปนตองรวดเร็วและเกิดขึ้นอยางตอเนื่องมากขึ้นเพ่ือตอบสนองไดทันตอตวามตองการ แมวาธุรกิจ
จะมีการใชกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรในรูปแบบแอจไจลมาทํางานมากขึ้น แตกระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวรแบบแอจไจลมุงเนนเพียงกระบวนงานเพ่ือตอบสนองความตองการฝงธุรกิจ ซึ่งไมได
ครอบคลุมไปถึงความตอเนื่องของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรที่สงมอบไปยังผูใชงาน  โดยปจจุบันมี
แนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรรูปแบบ DevOps เขามาใชงานรวมกับกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 
ดวยการใชเครื่องมือมาความสรางความตอเนื่องในการพัฒนาซอฟตแวรใหเปนอัตโนมัติมากขึ้น เพ่ือ
เขามาชวยการทํางานระหวางทีมพัฒนาซอฟตแวร (development team) กับทีมปฏิบัติการ 
(operation team) ในการปรับปรุงกระบวนงานใหราบร่ืนมากข้ึน ทั้งนี้ผลสํารวจในตางประเทศได
เห็นแนวโนมของการนําแนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรรูปแบบ DevOps มาใชงานมากขึ้น และองคกร
ในประเทศไทยเร่ิมใหความสําคัญกับแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการศึกษาหาถึงปจจัยท่ีสงผลตอ
ความตั้งใจในการใชงานแนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรรูปแบบ DevOps ในองคกร  

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณซึ่งอาศัยกรอบแนวคิดปจจัยสูความสําเร็จ โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลทั้งแบบออนไลนและแบบกระดาษ รวมจํานวน 208 ชุด 
จากกลุมตัวอยาง คือ บุคลากรในบริษัทพัฒนาซอฟตแวรหรือหนวยงานพัฒนาระบบขององคกรระดับ
ผูจัดการขึ้นไปท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ มีสวมรวม หรือสามารถใหคําแนะนําในการนําการพัฒนา
ซอฟตแวรรูปแบบใหม ภายในองคกรที่ใชกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบแอจไจล  

รยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ผูชวยศาาสตราจารย ดร.มฑุปายาส ทองมาก
รศึกษา 2255599

บทคัดยอ

ปจจุบบันการเปล่ียนแปลงทางดดานเททคโนโลยีออยางรวดเร็วสงผลลกระทบต
งมากก ทําใหกระบวนการพพัฒนาซอฟตแแวรและกระบวนการสงมอบซอฟตแววรทท่ีสนับส
ปนตองรวดเร็วแลละเเกกิดขึ้นนอยาางตอเนื่อองมาากกขึ้นเพ่ือตอบสนองไดดทันนตอตวามมตองกา
การใชกกระบวนนการพัฒนาซอฟตแวรในรูปปแแบบแอจไจลมาทํางานมมากขึึ้้น แตกระบว
ตแววรรแบบแอจไจลมมุงเนนนเพพีียยงกระบวนนงงานเพ่ือตอบสนนองความตองการฝงธุร
บคลุมไปถถึงความตอเนื่องของกระบบววนการพัฒนาซอฟตแวรที่สงมออบไปยยังงผผูใใชงาน โ
คิดการพัฒนาาซซอฟตแวรรรูปแบบบ DevOps เขามมาใชงานรวมกัับกรระะบวนการพัฒน
การใชเครื่องมือมาความสสรางความตอเนนื่อองงในกการพัฒนาซซอฟตแวรใหหเปนอัตโนมัติ
มาชวยการทํางานระหวางทีมพพัฒฒนาซอฟฟตแวร ((deevvellopment team) กับที
eration team) ในการปรับปรรุงกระบวนงานใหราบรรื่นมากข้ึน ทั้งนี้ผลสํารวจในตา
แนวโนมของการนําแนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรรปแบบ DevOps มาใชงานมากขึ้น
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ทั้งนี้ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานเทคนิคเก่ียวกับการมีเครื่องมือในการสนับสนุนตาม
แนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรรูปแบบ DevOps เปนปจจัยท่ีสงอิทธิพลสูงสุดตอความเขากันระหวาง
งานกับเทคโนโลยี และรองลงมาคือปจจัยดานโครงการเกี่ยวกับลักษณะของโครงการแบบแอจไจล
สวนปจจัยที่สงผลตอความต้ังใจในการใชงานแนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรรูปแบบ DevOps 

ประกอบดวยปจจัยดานองคกรเก่ียวกับการสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง ปจจัยดานบุคคลเก่ียวกับ
การรับรูความสามารถของตนเองและการรับรูประโยชน ปจจัยความเขากันไดระหวางงานกับ
เทคโนโลยี ทั้งนี้ปจจัยดานบุคคลเก่ียวกับการรับรูประโยชนสงอิทธิพลตอความตั้งใจใชงานมากท่ีสุด 
แมวาปจจัยดานกระบวนงานเกี่ยวกับการใชกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบแอจไจลจะไมสนับสนุน
ตอการใชแนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรรูปแบบ DevOps ประเด็นหนึ่งอาจจะมาจากกลุมตัวอยางโดย
สวนใหญเร่ิมใชงานแอจไจลเพียง 1-2 ปเทานั้น โดยผลการวิจัยนี้ผูบริหารระดับสูงขององคกรสามารถ
นําไปประยุกตใชงานไดเพ่ือใหการปรับใชแนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรรูปแบบ DevOps ในองคกรให
ประสบความสําเร็จ รวมถึงบริษัทใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีสามารถนําไปปรับปรุงเคร่ืองมือในการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับลักษณะของโครงการในแตละองคกรตอไป 

  
คําสําคัญ: แนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรรูปแบบ DevOps  กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบแอจ

ไจล  ปจจัยสูความสําเร็จ 
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าปจจัยดานกระบวนงานเกี่ยวกับการใใชกระบววนการพัฒนาซอฟตแวรแบบแอจไจลจ
ารใชแนวคิดการพัฒนาซออฟตแวรรูปแบบบ DDevOpps ประเด็นนหนึ่งอาจจะมาจากกลุม
ใหญเร่ิมใชงานนแแอจไจลเพียง 1-22 ปเทานั้้น โดยผลการรวิจัยนี้ผูบริหหาารระดับสูงขององ
ปประยุกตใชงานไดเพ่ือใหการปรับใชแนวคิิดการพัฒนาซซออฟตแวรรูปแบบบ DevOps

สบความสํําเรร็จ รวมถึงบรริษัทใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีสามาารถถนําไไปปรับบปรุงเครื
นนิงานนใหสอดคลอองกับลักษณะของโครงการในแตละองคกกรตอไป

าคััญญ: แนวคิดกาารพพัฒนาซซอฟตตแววรรูปแบบบ DevOps กระบวนนกาารพัฒนาซออฟฟตแวร
ไจล ปจจจัยสูความสําเร็จ
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 ABSTRACT 

 

Rapidly change in technology has tremendous impact on most 

organizations. Software development process and the delivery process of software that 

supports their business requirements need to be faster and more continuous to 

respond as needed. Many businesses have adopted Agile concept. But it only focuses 

on the business process which does not cover the continuity of the software 

development process delivered to the user. Currently, the concept of DevOps term is 

introduced to integrate with the software development process. With the DevOps tool 

chain, the creation of continuity in software development is more automated. It 

facilitates working between the Development Team and the Operations Team to 

improve the continuously development process. The survey from abroad has been 

showing the trend of adopting the DevOps software development concept. Several 

organizations in Thailand start to focus on such ideas. The researcher wanted to study 

the factors that affect the intention of using DevOps software development concept 

in the organization. 
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AABSTTRACT
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elopment process dellivered to thhee uuser. Currrrentlyy, tthe concept of Dev
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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. 

The result shows that technical factor regarding to the availability of technology 

tools that support the DevOps is the most factor that influences  the compatibility between 

work and technologies compare to project factor that the characteristics of the Agile project.  

Moreover the factors that affect the intention to use the DevOps software development 

concept as well as also organizational factor related to the executive support, people factors 

related to self-efficacy and perceived of usefulness. The study shows that people factors 

related to perceived of usefulness have the most of influence to intentions to use DevOps 

concept. Although the process factor used in the Agile software development process does 

not support the intention to use the DevOps concept, the most of samples have been using 

Agile concept for one year or two years. Top executives of the organization can apply this 

research result to implement the DevOps concept to their organizations and Enterprise 

solution companies can also adapt these tools and make it compatible with the nature of 

each projects of their organizations. 

 
Keywords: The DevOps Concept, Agile Software Development, Critical Success Factor 
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