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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชเ้ครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิ
และเปรียบเทียบการให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่มผู้ที่เคยใช้งาน และกลุ่มผู้ที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์ใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัมิาก่อน ผลการวจิยัชีว้่า ปัจจยัสว่นบุคคล (ประโยชน์สมัพทัธ ์
การยอมรบันวตักรรมส่วนบุคคล และการขาดทกัษะของนักพฒันา) ปัจจยัด้านงานและเทคโนโลย ี(ความเหมาะสม
ระหว่างงานและเทคโนโลย ีความสอดคล้องกบัผู้ใชง้าน และความซบัซอ้นในการใชง้าน) และปัจจยัด้านองค์กร (การ
สนับสนุนจากผูบ้รหิาร) มผีลกระทบต่อความตัง้ใจในการใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ินอกจากนี้ ปัจจยั
กลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใช ้และกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เคยใชเ้ครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัใิห้ความส าคญัแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
ประโยชน์สมัพทัธ์ ความสอดคล้องกบัผูใ้ชง้าน โดยการขาดทกัษะของนักพฒันา เป็นปัจจยัทีไ่ม่มผีลต่อความตัง้ใจใน
การใชง้านของกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่ม 
 
ค าส าคญั: การพฒันาซอฟตแ์วร ์การทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิทฤษฎกีารแพร่กระจายนวตักรรม ทฤษฎคีวาม
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Abstract 

The objective of this research is to study factors influencing acceptance the intention to use automated 
software testing tools and compared the importance to the different factors between 2 groups: people who 
had used and those who never had an experience using automated software testing tools. The research 
result indicated that Individual factor (Relative advantage, Personal innovativeness, Lack of developer skills), 
Task and technology factor (Task-technology fit, Compatibility with user, Complexity of use) and Organization 
factor (Executive support) influence on the intention to use automated software testing tools. In addition, the 
factors of the two groups gave different emphasis including: Relative advantage, Compatibility with user. 
However, Lack of developers skills factor did not influence on the intention to use of these group. 
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1. บทน า 
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากความ

ตอ้งการซอฟต์แวรม์แีนวโน้มสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ผลส ารวจอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรท์ีผ่ลติในประเทศไทยปี พ.ศ. 2556-
2557 พบว่า ซอฟต์แวร์มมีูลค่าการผลติกว่า 40,000 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 22.2 จ าแนกเป็น
ซอฟต์แวร์ส าเรจ็รูป ที่มมีูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาท และบรกิารซอฟต์แวร์ ที่มีมูลค่าประมาณ 32,000 ล้านบาท 
การทดสอบซอฟต์แวร์มีความส าคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ เนื่องจากเป็นขัน้การค้นหา
ขอ้ผดิพลาด (Errors) และระบุถงึสาเหตุของขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ ท าใหซ้อฟตแ์วรท์ างานไดต้รงตามความตอ้งการ และ
มีประสทิธิภาพ ซึ่งการทดสอบซอฟต์แวร์โดยทัว่ไปแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะของการทดสอบ คือ การ
ทดสอบดว้ยมอื (Manual testing) และการทดสอบแบบอตัโนมตั ิ(Automated testing) (Kaur & Gupta, 2013)  

การทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัมิปีระโยชน์ และขอ้ดหีลายประการ เช่น รวดเรว็กว่าการทดสอบดว้ยมอื ลดตน้ทุน
ดา้นทรพัยากรบุคคล ท าซ ้าไดง้่าย น ากลบัมาใชใ้หม่ได ้และมคีวามน่าเชื่อถอืสงู (Sharma, 2014) นอกจากนี้ จากการ
สมัภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างไม่เป็นทางการ ที่มีสทิธิใ์นการตัดสนิใจน าการทดสอบ
ซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัมิาใช้ในโครงการ จ านวนทัง้สิน้ 13 ราย พบว่า ผู้ถูกสมัภาษณ์ส่วนใหญ่ รบัรูถ้งึประโยชน์ของการ
ทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัิ แต่ยงัไม่น าการทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัิมาใชง้าน โดยสาเหตุหลกัที่ไม่น าการทดสอบ
ซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัมิาใช ้ไดแ้ก่ การขาดทกัษะของบุคลากร ระยะเวลาในการทดสอบไม่เพยีงพอทีจ่ะน าเครื่องมอืใหม่ๆ 
มาใชง้าน และความไม่เชื่อมัน่ในการทดสอบแบบอตัโนมตั ิ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดีตของ Leitner et al. (2007) ที่ศกึษาถึงแนวทางในการบูรณาการการทดสอบดว้ยมอื
กบัการทดสอบแบบอตัโนมตั ิและกล่าวถึงอุปสรรคส าคญัต่อการน าการทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัมิาใช้งานคอื การ
ทดสอบแบบอตัโนมตัยิงัไม่สามารถทดแทนการทดสอบดว้ยมอืไดท้ัง้หมด โดยเฉพาะการทดสอบทีม่คีวามซบัซอ้นมาก 
และการทดสอบกรณีที่นอกเหนือความคาดหมาย และงานวิจัยของ Rafi et al. (2012) ที่ศึกษาถึงประโยชน์และ
ขอ้จ ากดัของการทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัิพบว่า ขอ้จ ากดัของการน าการทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิมาใช้คอื ไม่
สามารถใชท้ดแทนการทดสอบดว้ยมอืได ้ตน้ทุนของเครื่องมอื และบุคลากรสงู บุคลากรตอ้งมทีกัษะในการใชเ้ครื่องมอื
สงู ใชเ้วลาในการวางโครงสรา้งการท างานมาก และความยากในการบ ารุงรกัษา 

งานวิจัยในอดีตของ Causevic et al. (2011) ที่ศึกษาถึงปัจจัยที่ เป็นข้อจ ากัดในการยอมรับ  Test-Driven 
Development พบว่า ประสบการณ์ และความรูเ้กีย่วกบัการใช้งานของนักพฒันาซอฟต์แวรท์ี่ไม่เพยีงพอ จะส่งผลให้
เกดิการไม่ยอมรบัการใชง้าน งานวจิยัของ Ramler and Wolfmaier (2006) ทีท่ าการศกึษาความแตกต่างระหว่างการ
ทดสอบแบบดัง้เดมิและการทดสอบแบบอตัโนมตั ิในมุมมองดา้นเศรษฐกจิและตน้ทุนพบว่า การทดสอบทัง้สองรปูแบบ
มคีวามเหมาะสมในสถานการณ์ทีต่่างกนั อย่างไรกด็ ีงานวจิยัในอดตีมกัมุ่งเน้นศกึษาปัจจยัดา้นการใชง้าน และมุมมอง
ด้านเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่ยงัขาดการศึกษาเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลที่อาจส่งผลต่อการยอมรบัการใช้งานเครื่องมือ
ทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตั ิและการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั ทีแ่ตกต่างกนัระหว่างผูท้ีเ่คยใชง้าน และผูท้ีไ่ม่เคยใชง้าน
การทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิ
1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึอทิธพิลของปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ประโยชน์สมัพทัธ ์การยอมรบันวตักรรม
ส่วนบุคคล และการขาดทกัษะของนักพฒันา ปัจจยัด้านงานและเทคโนโลยี ได้แก่ ความเหมาะสมระหว่างงานและ
เทคโนโลยี ความสอดคล้องกบัผู้ใช้งาน และความซบัซ้อนในการใช้งาน ปัจจยัด้านองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนจาก
ผูบ้รหิาร ทีม่ต่ีอความตัง้ใจในการใชเ้ครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัิ และเปรยีบเทยีบความแตกต่างของปัจจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชเ้ครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตั ิระหว่างกลุ่มผูท้ีเ่คยใช้และกลุ่มผูท้ีไ่ม่เคยใชค้รื่อง
มอืทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ เพื่อให้องค์กรที่ต้องการน าการทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิมาใช้น าไปเป็นแนวทาง
สง่เสรมิการใชง้านเครื่องมอืดงักล่าว รวมทัง้น าผลจากงานวจิยัไปใชเ้ป็นกรณีศกึษาต่อไปในอนาคต 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัวงชีพการพฒันาซอฟตแ์วร ์

วงชพีการพฒันาซอฟต์แวรค์อื กระบวนการพืน้ฐานในการพฒันาซอฟต์แวร ์ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆ ทีท่ างาน
ต่อเนื่องกนั ได้แก่ (1) การรวบรวมความต้องการ (gathering requirements) ที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง หรอืความต้องการเกี่ยวกบัระบบที่จะพฒันาขึ้นจากผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบ (2) การวเิคราะห์และออกแบบ 
(Analysis and design) ทีเ่ป็นการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากขัน้การรวบรวมความตอ้งการ เพื่อน ามาออกแบบระบบทีต่รง
กบัความตอ้งการ (3) การท าใหเ้กดิผล (Implementation) ทีเ่ป็นการด าเนินการเพื่อใหเ้กดิผลลพัธต์ามทีไ่ดอ้อกแบบไว้
ในขัน้การวเิคราะหแ์ละออกแบบ 4) การทดสอบ (Testing) ทีเ่ป็นการทดสอบระบบหลงัจากทีซ่อฟตแ์วรถ์ูกพฒันาเสรจ็
สิน้เพื่อตรวจสอบว่า ระบบทีพ่ฒันาขึน้ท างานไดถู้กตอ้ง ตรงตามความตอ้งการ (Ragunath et al., 2010) 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการทดสอบซอฟตแ์วร ์

การทดสอบซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในขัน้ตอนของวงชีพการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเป็นกระบวนเพื่อการค้นหา
ขอ้ผดิพลาดทีม่อียู่ในระบบ และระบุถงึสาเหตุของขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ ความซบัซอ้นของระบบเป็นปัจจยัส าคญั ทีม่ผีล
ต่อความสมบูรณ์ของการทดสอบซอฟต์แวร ์โดยระบบทีม่คีวามซบัซอ้นมากจะส่งผลใหค้วามสมบูรณ์ของการทดสอบ
ระบบทัง้หมดลดน้อยลง  วัต ถุประสงค์หลักของการทดสอบซอฟต์แวร์มี  4 ประการ ได้แก่  (1) การสาธิต 
(Demonstration) เป็นการแสดงว่า ระบบสามารถใช้งาน  ภายใต้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้  (2) การตรวจหา 
(Detection) เป็นการคน้หาขอ้บกพร่องของระบบ (3) การป้องกนั (Prevention) เป็นการน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการทดสอบ
ไปใช้เพื่อป้องกนัความผดิพลาดที่อาจเกดิขึ้นในอนาคต (4) การเพิม่คุณภาพ (Improving quality) เป็นการช่วยเพิ่ม
คุณภาพ และลดปรมิาณขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ได ้หากท าการทดสอบอย่างมปีระสทิธภิาพ (Tuteja & Dubey, 2012)  

การทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิเป็นการทดสอบโดยการใช้บท(ค าสัง่) (Script) ที่ถูกสร้างขึ้นโดยนักพัฒนาบน
เครื่องมอื (Tools) ส าหรบัด าเนินงาน (Run) ค าสัง่นัน้ๆ การทดสอบแบบอตัโนมตัิจะเขา้มาแก้ปัญหาต่างๆ ของการ
ทดสอบดว้ยมอื ((Kaur & Gupta, 2013) ประโยชน์และขอ้ดขีองการทดสอบแบบอตัโนมตัมิหีลายประการ ไดแ้ก่ ความ
รวดเรว็ ประหยดัตน้ทุนดา้นทรพัยากรบุคคล ท าซ ้าและน าบท (ค าสัง่) กลบัมาใชใ้หม่ไดง้่าย เป็นตน้ (Sharma, 2014) 
2.3 ทฤษฎีการแพรก่ระจายนวตักรรม 

Rogers (1995) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of innovations) โดยได้กล่าวว่า การ
แพร่กระจายนวตักรรมคอื กระบวนการทีน่วตักรรมจะถูกสือ่สารออกไปผ่านช่องทางการสือ่สารในช่วงเวลาหนึ่ง ระหว่าง
สมาชิกในระบบสงัคม (Social system) จนเป็นผลให้เกิดการยอมรบันวตักรรมเหล่านัน้ ปัจจยัที่มีผลต่ออตัราการ
ยอมรบันวตักรรม ได้แก่ (1) ประโยชน์สมัพทัธ ์(Relative advantages) (2) ความสอดคลอ้ง (Compatibility) (3) การ
ทดลองใชไ้ด ้(Trialability) (4) การสงัเกตเหน็ได ้(Observability) และ (5) ความซบัซอ้น (Complexity) 

Rogers ได้แสดงให้เห็นถึงการยอมรบันวตักรรมของสมาชิกในระบบสงัคมที่มีลกัษณะการยอมรบันวตักรรมที่
แตกต่างกนั โดยแบ่งกลุ่มสมาชกิในระบบสงัคมตามลกัษณะของการยอมรบันวตักรรม ออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่ม
ผูส้รา้งนวตักรรม (Innovators) คอื กลุ่มบุคคลทีม่ลีกัษณะชอบการคดิคน้สิง่ต่างๆ และสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ (2) กลุ่มผู้
ยอมรบันวตักรรมระยะต้น (Early adopters) คอื กลุ่มบุคคลทีม่ลีกัษณะชอบทดลอง และเริม่ใชง้านนวตักรรมตัง้แต่รบัรู้
ว่ามนีวตักรรมนัน้ๆ เกดิขึน้ (3) กลุ่มผู้ยอมรบันวตักรรมระยะกลาง (Early majority) คอื กลุ่มบุคคลที่ยอมรบัหรอืใช้
นวตักรรม กต่็อเมื่อไดร้บัรูถ้งึประโยชน์ของนวตักรรม (4) กลุ่มผูย้อมรบันวตักรรมระยะปลาย (Late majority) คอื กลุ่ม
บุคคลทีย่อมรบัหรอืใชน้วตักรรม กต่็อเมื่อมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องใช้ หรอืถูกกดดนัใหใ้ช้ (5) กลุ่มผูล้า้หลงั (Laggards) 
คอื กลุ่มบุคคลทีย่อมรบัหรอืใชน้วตักรรม กต่็อเมื่อไดเ้หน็พฤตกิรรมการยอมรบันวตักรรม หรอืการบอกต่อจากคนรอบ
ขา้ง 
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2.4 ทฤษฎีความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี 
Goodhue and Thompson (1995) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกของประสิทธิภาพส่วนบุคคล 

(Performance impacts) ต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (Utilization) ในกรณีที่ความสามารถของ
เทคโนโลยมีคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะของงานของผูใ้ชง้าน โดยแบบจ าลองของทฤษฎคีวามเหมาะสมระหว่างงานและ
เทคโนโลยี แสดงให้เห็นถึงปัจจัยความเหมาะสมของงานและเทคโนโลยี (Task-technology fit) ที่ส่งผลต่อปัจจัย
ประสทิธภิาพส่วนบุคคล และปัจจยัการน าเทคโนโลยมีาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยปัจจยัความเหมาะสมของงานและ
เทคโนโลยไีด้รบัอทิธพิลจากปัจจยัคุณลกัษณะของงาน (Task characteristics) และปัจจยัคุณลกัษณะของเทคโนโลย ี
(Technology characteristics) ทีม่คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกนั ในทางตรงกนัขา้ม หากปัจจยัคุณลกัษณะของงาน
และปัจจยัคุณลกัษณะของเทคโนโลยไีม่มคีวามสอดคลอ้งกนักจ็ะสง่ผลใหไ้ม่เกดิความเหมาะสมของงานและเทคโนโลยี
นัน้ๆ 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานงานวิจยั 
จากทฤษฏแีละการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ ท าใหไ้ดก้รอบแนวคดิการวจิยัทีป่ระกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ดงัแสดง

ในภาพที ่1  
 

 
 
 ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั  

 
ประโยชน์สมัพทัธ์ หมายถงึ การรบัรูถ้งึประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ ในการน าการทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัมิาใช ้

รวมถงึการรบัรูถ้ึงประสทิธภิาพในการท างาน ทีเ่พิม่ขึน้จากการใช้งานเครื่องมอืแบบเดมิ หรอืการทดสอบดว้ยมอื ซึ่ง
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ที่เกือ้หนุนกบัการพฒันาซอฟต์แวร์ (Rogers, 2003) งานวจิยัของ Armstrong and Yokum (2001) 
ระบุว่า การรบัรูถ้งึประโยชน์สมัพทัธข์องระบบผูเ้ชีย่วชาญ ทีว่ดัจากคุณประโยชน์ทีไ่ดจ้ากความถูกตอ้งในการพยากรณ์
ที่เพิ่มขึ้น มีความส าคญัต่อการยอมรบั และความตัง้ใจในการใช้งานระบบผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับงานวิจยัของ  
Karjaluoto et al. (2010) ที่ศึกษาการยอมรบัการท าธุรกรรมผ่านธนาคารเคลื่อนที่ (Mobile banking) ระหว่างกลุ่ม
ผูใ้ช้งาน และกลุ่มผูท้ี่ไม่ใช้งานพบว่า การรบัรูถ้ึงประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้จากการใชง้าน ส่งผลให้ผูใ้ช้มทีศันคติทีด่ต่ีอการ
ธนาคารเคลื่อนที ่งานวจิยัของ Yang et al. (2012) สนบัสนุนว่า ประโยชน์สมัพทัธม์อีทิธพิลเชงิบวกต่อการยอมรบัการ
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บริการช าระเงินเคลื่อนที่ (Mobile payment services) โดยผู้ใช้งานรับรู้ถึงประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในด้านของความ
สะดวกสบาย และประสทิธิภาพจากการใช้บรกิารช าระเงนิผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ เมื่อเปรยีบเทียบกบัการช าระเงนิ
แบบเดมิ จงึตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

สมมตฐิานที ่1 (H1): ประโยชน์สมัพทัธม์อีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน 
 

การยอมรบันวตักรรมสว่นบุคคล หมายถงึ การทีบุ่คคลยอมรบัและเตม็ใจทีจ่ะน าการทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัมิา
ใชใ้นขัน้การทดสอบซอฟต์แวร ์รวมถงึเป็นผูท้ีพ่รอ้มจะศกึษาการใช้งานการทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตั ิและถ่ายทอด
ความรูน้ัน้ออกไปสู่สมาชกิในทมี (Rogers, 2003) งานวจิยัของ Crespo and del Bosque (2008) เกีย่วกบัผลกระทบ
จากการยอมรบันวตักรรมในการซื้อขายสนิค้าออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตพบว่า การยอมรบันวตักรรมของผู้ใช้งานมี
อิทธิพลต่อการใช้งานการซื้อขายสินค้าออนไลน์ รวมถึงส่งผลต่อการมีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อขายสินค้าออนไลน์ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Blake et al. (2003) ทีก่ล่าวว่า ลกัษณะการยอมรบัเทคโนโลยสีว่นบุคคล มอีทิธพิลเชงิบวก
ต่อการตดัสนิใจทีจ่ะซือ้ขายสนิคา้ออนไลน์ของผูใ้ชง้าน การศกึษาบทบาทของการยอมรบันวตักรรมส่วนบุคคลต่อการ
ยอมรบัการใช้งานระบบสารสนเทศใหม่ของ Yi et al. (2006) ยังพบว่า ลักษณะเฉพาะของบุคคลต่อการยอมรับ
นวตักรรม มอีทิธพิลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการยอมรบันวตักรรมนัน้ จงึตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

สมมตฐิานที ่2 (H2): การยอมรบันวตักรรมสว่นบุคคลมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน 
 

การขาดทกัษะของนกัพฒันา คอื การขาดทกัษะ หรอืประสบการณ์ของนกัพฒันา หรอืนกัทดสอบซอฟตแ์วรใ์นการ
ใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตั ิและความไม่เขา้ใจในกระบวนงานการใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวร์
อตัโนมตั ิตัง้แต่ขัน้การศกึษา คน้ควา้ การตดิตัง้ และการใชง้านอย่างมปีระสทิธภิาพ (Causevic et al., 2011) งานวจิยั
ของ Janzen and Saiedian (2006) ศกึษาถึงอทิธพิลของ Test-Driven Development ที่มต่ีอการออกแบบซอฟต์แวร์
พบว่า เมื่อนักเขยีนโปรแกรมมทีกัษะและประสบการณ์ในการใชง้าน จะท าใหเ้กดิแรงจงูใจในการยอมรบัการใชง้านมาก
ขึน้ ในทางตรงกนัขา้ม หากนกัเขยีนโปรแกรมไมม่ทีกัษะและประสบการณ์ในการใชง้าน จะท าใหแ้รงจงูใจในการยอมรบั
การใช้งานลดลง สอดคล้องกบังานวจิยัของ Causevic et al. (2011) ที่ศกึษาถึงขอ้จ ากดัในการยอมรบั Test-driven 
development พบว่า ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกบัการใช้งานของนักพฒันาที่ไม่เพยีงพอ จะส่งผลให้เกดิการไม่
ยอมรบัการใชง้าน งานวจิยัของ Sirmon and Hitt (2009) ทีศ่กึษาถงึผลกระทบจากการลงทุนดา้นทรพัยากรมนุษยแ์ละ
ดา้นกายภาพของธนาคารพบว่า ทกัษะ การศกึษา ประสบการณ์ และองค์ความรูข้องพนักงาน มอีทิธพิลเชงิบวกต่อ
ความส าเรจ็ในการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพขององคก์ร จงึตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

สมมตฐิานที ่3 (H3): การขาดทกัษะของนกัพฒันามอีทิธพิลเชงิลบต่อความตัง้ใจในการใชง้าน 
 

ความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยหีมายถงึ ความเหมาะสมในการน าการทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัมิาใช ้
รวมถึงความเขา้กนัได้ระหว่างการทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิกบัระบบงานที่จะน าการทดสอบอตัโนมตัิมาใช้ โดยมี
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยีคือ คุณลักษณะของงานและคุณลักษณะของ
เทคโนโลย ี(Goodhue & Thompson, 1995) งานวจิยัของ Awa et al. (2016) พบว่า การรบัรูถ้งึความเขา้กนัไดร้ะหว่าง
ระบบวางแผนทรพัยากรวสิาหกจิ (Enterprise resource planning) และแพลตฟอรม์ทีอ่งคก์รมอียู่ จะส่งผลใหเ้กดิการ
ยอมรบั และความตัง้ใจที่จะน าระบบวางแผนทรพัยากรวสิาหกจิมาใช้ในองค์กร งานวจิยัของ Ding et al. (2004) ที่
ศกึษาถงึลกัษณะเฉพาะของการท าธุรกรรมออนไลน์ผ่านโทรศัพทเ์คลื่อนที ่เปรยีบเทยีบกบัการท าธุรกรรมแบบดัง้เดมิ
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พบว่า ความเหมาะสมระหว่างการใชง้านผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนทีก่บัลกัษณะการใชง้านของผูใ้ชง้าน มอีทิธพิลเชงิบวกต่อ
ทศันคติในการใช้งาน โดยหากผูใ้ชง้านรบัรูว้่า การท าธุรกรรมผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่สอดคล้องกบัความต้องการ และ
รปูแบบการใชง้านจะสง่ผลใหเ้กดิทศันคตทิีด่ต่ีอการใชง้าน งานวจิยัของ Mallat et al. (2006) ทีศ่กึษาการยอมรบัการใช้
บริการจองตัว๋ระบบขนส่งอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่พบว่า ปัจจัยความเหมาะสมในการใช้งานผ่าน
โทรศพัทเ์คลื่อนทีก่บัลกัษณะการใชง้าน สง่ผลใหเ้กดิการยอมรบัการใชบ้รกิารดงักล่าว จงึตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

สมมตฐิานที ่4 (H4): ความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยมีอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน 
 

ความสอดคล้องกบัผู้ใช้งานหมายถึง การรบัรูว้่าการใช้งานการทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัิมคีวามสอดคลอ้งกบั
ค่านิยม ความต้องการ และประสบการณ์ของผูใ้ชง้าน (Dwivedi et al., 2009) งานวจิยัของ Karahanna et al. (2006) 
พบว่า ความสอดคล้องระหว่างเทคโนโลยแีละประสบการณ์ในการใชง้านของผู้ใช้ ส่งผลให้เกดิการยอมรบัและความ
ตัง้ใจในการใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Higgins et al. (2007) ที่อธิบายถึงการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส่วนบุคคลของผู้บรหิาร และผู้เชีย่วชาญพบว่า ความสอดคล้องระหว่างเทคโนโลยกีบัลกัษณะการท างาน 
ค่านิยม และประสบการณ์ จะส่งผลให้เกดิการยอมรบัการใช้เทคโนโลยีมากขึน้ เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ Gillenson 
and Sherrell (2002) ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ของผู้ใช้ ในการใช้งานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
commerce) ในส่วนของห้างสรรพสินค้าเสมือน  (Virtual store) พบว่า ความสอดคล้องระหว่างการใช้งาน
หา้งสรรพสนิคา้เสมอืนกบัค่านิยม และความเชื่อทีม่อียู่ จะส่งผลใหเ้กดิความตอ้งการใชง้านมากขึน้ จงึตัง้สมมตฐิานได้
ว่า 
 

สมมตฐิานที ่5 (H5): ความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้านมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน 
 

ความซบัซอ้นในการใชง้านหมายถงึ ระดบัของการรบัรูถ้งึความยาก และความพยายามของผูใ้ช ้ในการใชง้านการ
ทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัิ ทีค่รอบคลุมตัง้แต่การตดิตัง้ระบบ การศกึษาวธิกีารใชง้าน การใชง้านจรงิ รวมถงึภาษาที่
ตอ้งใชใ้นการเขยีนบท (ค าสัง่) และระยะเวลาในการท าใหเ้ครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัิ สามารถใชง้านร่วมกบั
ระบบได้ (Venkatesh & Davis, 2000) งานวิจยัของ Wang et al. (2010) ศึกษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการยอมรบั
เทคโนโลยอีารเ์อฟไอดขีองอุตสาหกรรมการผลติพบว่า การรบัรู้ถงึความซบัซอ้นและความยากในการท าความเขา้ใจ 
และการใชง้านฟังกช์ัน่ของอารเ์อฟไอด ีส่งผลใหเ้กดิการต่อต้านเทคโนโลยดีงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Tsai et 
al. (2010) ทีศ่กึษาถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการยอมรบัเทคโนโลยอีารเ์อฟไอดขีองอุตสาหกรรมการคา้ปลกีพบว่า  ความ
ซบัซอ้นและความยากในการใชง้าน มอีทิธพิลเชงิลบต่อการยอมรบัการใชง้านเทคโนโลยอีารเ์อฟไอด ีงานวจิยัของ Sin 
et al. (2009) ที่ศกึษาการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารผ่านอนิเตอรเ์น็ตของวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมพบว่า ความซบัซอ้นในการใชง้านมอีทิธพิลเชงิลบต่อการยอมรบัเทคโนโลยดีงักล่าว จงึตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

สมมตฐิานที ่6 (H6): ความซบัซอ้นในการใชง้านมอีทิธพิลเชงิลบต่อความตัง้ใจในการใชง้าน 
 

การสนับสนุนจากผูบ้รหิารหมายถงึ การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารในการทีจ่ะน าการทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัมิาใช้
ในองคก์ร และการใหค้วามช่วยเหลอืในดา้นต่างๆ ทีเ่อือ้ต่อการใชง้านการทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิรวมถงึการมอบ
อ านาจในการตัดสนิใจการน าการทดสอบแบบอตัโนมตัิมาใช้งาน (Kuo & Lee, 2011) งานวิจยัของ Lebek  et al. 
(2013) ไดศ้กึษาถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อความตระหนักถงึการรกัษาความมัน่คงของขอ้มลูในองคก์รพบว่า พนกังานทีร่บัรูถ้งึ
แรงกดดนัจากนโยบาย ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน จะปฏบิตัติามนโยบาย ค าสัง่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาความมัน่คง
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ของขอ้มูลในองคก์ร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Ifinedo (2008) ที่ศกึษาถึงปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อความส าเรจ็ในการ
ยอมรบัการใชง้านระบบวางแผนทรพัยากรวสิาหกจิ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู วสิยัทศัน์ของธุรกจิ และ
ผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก พบว่าปัจจยัดา้นการสนับสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงูช่วยเพิม่ระดบัความส าเรจ็ในการยอมรบั
ระบบเพิม่มากขึน้ การสนับสนุนดงักล่าวมหีลายรูปแบบ เช่น การใหส้ทิธิใ์นการด าเนินการ การก าหนดทศิทาง การให้
ค ามัน่สญัญา เป็นตน้ และงานวจิยัของ Herath and Rao (2009) ทีศ่กึษาถงึพฤตกิรรมการรกัษาความมัน่คงของขอ้มูล
ในองคก์รในแง่ของการลงโทษ ความกดดนั และการรบัรูป้ระสทิธผิล ตามนโยบายการรกัษาความมัน่คงของขอ้มลูพบวา่ 
พนกังานจะมคีวามตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบายเมื่อรบัรูว้่า บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบาย สามารถใหคุ้ณประโยชน์หาก
ปฏบิตัติาม และลงโทษหากไม่ปฏบิตัติามได ้จงึตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

สมมตฐิานที ่7 (H7): การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน 
 
4. วิธีการวิจยั  
4.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล และกลุ่มตวัอย่าง 

งานวจิยันี้ใช้การวจิยัเชงิปรมิาณ เป็นการวจิยัเชงิส ารวจที่ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืส าหรบัการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล ในรูปแบบของแบบสอบถามออนไลน์ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ เพื่อพสิจูน์สมมตฐิานของงานวจิยั ประชากรทีศ่กึษา
คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยตรง ได้แก่ ผู้จดัการโครงการ นักวิเคราะห์ระบบ นักทดสอบ
ซอฟตแ์วร ์และนักเขยีนโปรแกรม ทีป่ระกอบอาชพีอยู่ภายในประเทศไทย และมสีทิธิต์ดัสนิใจน าการทดสอบซอฟตแ์วร์
อตัโนมตัมิาใชใ้นโครงการ โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามวธิขีอง Hair et al. (2010) ทีจ่ะต้องมแีบบสอบถาม
ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มูล 5 ฉบบัต่อ 1 ขอ้ค าถาม งานวจิยันี้ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทัง้หมด 40 ค าถาม จงึค านวณ
กลุ่มตวัอย่างไดเ้ท่ากบั 200 ตวัอย่าง แต่เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ และลดความคลาดเคลื่อนของขอ้มูลในการเกบ็ขอ้มูล 
งานวจิยันี้จงึใช้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 240 ตวัอย่าง โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่มคอื กลุ่มผูท้ี่เคยใช้
เครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัจิ านวน 120 คน และกลุ่มผูท้ีไ่ม่เคยใชเ้ครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัจิ านวน 
120 คน 
4.2 การจดัสรา้งเครือ่งมือเพื่อการวิจยั และการตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมือ 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื แบบสอบถามออนไลน์ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่นคอื สว่นที ่1 ค าถามคดั
กรอง เพื่อคดัแยกกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม สว่นที ่2 ค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชง้าน
เครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิทีม่มีาตรวดัส าหรบัใชใ้นการวดัระดบั 5 ระดบั (Likert scale) ค าถามดดัแปลงจาก
งาน วิจัย ข อ ง  McBride et al. (2012) ; Rogers (2003) ; Causevic et al. (2011) ; Baleghi-Zadeh et al. (2014) ; 
Karahanna et al. (2006); Miltgen et al. (2013); Venkatesh and Davis (2000; Chang et al. (2008) และ Ifinedo 
(2008) ส่วนที่ 3 ค าถามที่เกี่ยวกบัการท างาน วธิกีารท างาน รูปแบบของโครงการ และการใช้งานเครื่องมือทดสอบ
ซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัขิองผูต้อบแบบสอบถาม สว่นที ่4 เป็นชุดค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูว้จิยัได้ใช้สถิติส าหรบัการวเิคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) เพื่อการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ปัจจยั และอธบิายการจบักลุ่มของตัวแปร (ขอ้ค าถาม) ที่มคีวามสมัพนัธ์ (กลัยา วานิชย์บญัชา , 2555) วเิคราะห์ค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s alpha) เพื่อทดสอบความเทีย่งของเครื่องมอื ดว้ยการใชค่้าสมัประสทิธิ ์
แอลฟาของครอนบาซที่ไม่น้อยกว่า 0.7 เป็นเกณฑ์พื้นฐาน (Hair et al., 2010) วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์สถิติส าหรบัการ
วเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple regression) เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรและทดสอบสมมตฐิาน 
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5. ผลการวิจยั 
5.1 การประเมินความเท่ียงของเครือ่งมือ 

งานวจิยันี้วเิคราะหปั์จจยัโดยใชก้ารหมุนแกนในลกัษณะของ Varimax rotation และการหมุน Maximum iterations 
for convergence ที่ค่าเท่ากบั 25 รวมถึงใช้ค่า Eigen value ที่มากกว่า 1 เป็นเกณฑ์ในการตัดสนิ ข้อค าถามทุกข้อ
จะต้องมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบที่มากกว่า 0.5 การตรวจสอบความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่า KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin) ทีม่คี่ามากกว่า 0.5 เพื่อใหไ้ดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งทีเ่หมาะสมกบังานวจิยั โดยผลการวเิคราะห์
ปัจจยั ดงัแสดงในตารางที ่1 และท าการประเมนิความเทีย่งของเครื่องมอื ซึง่ผลการประเมนิแสดงใหเ้หน็ว่าทุกปัจจยัมี
ความน่าเชื่อถอื ผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด ดงัแสดงในตารางที ่2 
 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหก์ารจดักลุ่มปัจจยั หลงัการตดัขอ้ค าถามทีไ่มจ่บักลุ่มปัจจยัใดปัจจยัหนึ่ง 

ข้อ
ค าถาม 

ค่าน ้าหนักองคป์ระกอบ 
(Factor loading) 

การยอมรบันวตักรรมส่วน
บคุคล 

ความ
ซบัซ้อน
ในการใช้

งาน 

ความเหมาะสมระหว่างงานและ
เทคโนโลยี 

การสนับสนุนจาก
ผูบ้ริหาร 

PI4 0.826    
PI2 0.824    
PI1 0.804    
PI5 0.798    
PI3 0.785    
COU4  0.880   
COU2  0.831   
COU5  0.762   
COU5  0.762   
COU3  0.733   
COU1  0.662   
TTF1   0.809  
TTF3   0.804  
TTF2   0.782  
TTF4   0.713  
TTF5   0.686  
ES3    0.839 
ES4    0.802 
ES5    0.774 
ES1    0.736 
ES2    0.695 
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ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหก์ารจดักลุ่มปัจจยั หลงัการตดัขอ้ค าถามทีไ่มจ่บักลุ่มปัจจยัใดปัจจยัหนึ่ง (ต่อ) 

ข้อค าถาม 

ค่าน ้าหนักองคป์ระกอบ 
(Factor loading) 

การขาดทกัษะของ
นักพฒันา 

การขาดทกัษะของ
นักพฒันา 

ความสอดคล้องกบั
ผูใ้ช้งาน 

ความตัง้ใจในการ
ใช้งาน 

RA4 0.844    
RA3 0.812    
RA5 0.685    
RA2 0.656    
LD2  0.828   
LD1  0.775   
LD3  0.765   
CWU1   0.809  
CWU2   0.807  
CWU4   0.792  
IU2    0.707 
IU1    0.703 
IU4    0.569 

a.KMO = 0.821 
b. % of Variance = 86.445 
c. Bartlett’s Test: Approx. Chi-Square = 4065.650; df = 528  
 

ตารางที ่2 แสดงผลการประเมนิความเทีย่งของเครื่องมอื 

 
5.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างจ านวน 240 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 54.17 และ 45.83 ตามล าดบั ช่วงอายุ
ของกลุ่มตัวอย่างที่มากที่สุดคือ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.33 ระดบัการศกึษาสูงสุดส่วนใหญ่คือ ปรญิญาตรหีรือ
เทยีบเท่า คดิเป็นรอ้ยละ 73.75 มปีระสบการท างานสงูสดุ 5-10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 47.92 ดา้นขอ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบงาน
และวธิกีารท างานของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ต าแหน่งงานปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นผู้จดัการโครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 52.92 
ต าแหน่งงานในอดตีทีม่ากทีสุ่ดคอื นกัพฒันาซอฟตแ์วร ์คดิเป็นรอ้ยละ 75.83 ระเบยีบวธิกีารพฒันาซอฟตแ์วรท์ีเ่คยใช้
ของกลุ่มตวัอย่าง มากทีส่ดุคอื Waterfall คดิเป็นรอ้ยละ 63.33 รองลงมาคอื Agile คดิเป็นรอ้ยละ 31.67 จ านวนสมาชกิ
เฉลี่ยในโครงการส่วนใหญ่คอื 4-8 คน คดิเป็นร้อยละ 67.92 ลกัษณะของโครงการที่เคยด าเนินการของกลุ่มตวัอย่าง 
มากทีสุ่ดคอื Web-based application คดิเป็นรอ้ยละ 95.83 ภาษาทีเ่คยใชใ้นการพฒันาซอฟต์แวรม์ากทีสุ่ด 3 อนัดบั 

ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาซ 
RA: ประโยชน์สมัพทัธ ์ 0.783 
PI: การยอมรบันวตักรรมส่วนบุคคล 0.895 
LD: การขาดทกัษะของนกัพฒันา 0.746 
TTF: ความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลย ี 0.848 
CWU: ความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้าน 0.749 
COU: ความซบัซอ้นในการใชง้าน 0.863 
ES: การสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร 0.843 
IU: ความตัง้ใจในการใชง้าน 0.839 
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ไดแ้ก่ JAVA C# และ JavaScript คดิเป็นรอ้ยละ 84.58 57.92 และ 56.25 ตามล าดบั ดา้นเครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วร์
อตัโนมตัทิีเ่คยใช ้และ/หรอืสนใจจะใช้มากทีส่ดุคอื Selenium คดิเป็นรอ้ยละ 45 รองลงมาคอื Cucumber และ Appium 
คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 และ 30 ตามล าดบั 

 
5.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

การวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างทัง้สองกลุ่ม (ผู้ที่เคยใช้เครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมัติ และผู้ที่ไม่เคยใช้
เครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัิ) ร่วมกนัพบว่า ความผนัแปรของตวัแปรอสิระทีม่ต่ีอตวัแปรตาม มคี่า R = 0.722 
และค่า R Square = 0.522 อธบิายได้ว่า ค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจทีแ่สดงถงึอทิธพิลของตวัแปรอสิระทีม่ต่ีอตวัแปร
ตาม รอ้ยละ 52.20 โดยผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู ดงัแสดงในตารางที ่3 

 
ตารางที ่3 แสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
1      (Constant) 
        M_RA 
        M_PI 
        M_LD 
        M_TTF 
        M_CWU 
        M_COU 
        M_ES 

-0.723 
0.147 
0.393 
0.146 
0.288 
0.199 
-0.270 
0.233 

0.558 
0.074 
0.056 
0.070 
0.065 
0.081 
0.052 
0.070 

   
0.099 
0.367 
0.102 
0.222 
0.116 
-0.268 
0.160 

-1.296 
1.987 
7.076 
2.101 
4.399 
2.457 
-5.154 
3.340 

0.196 
0.048* 

0.000*** 
0.037* 

0.000*** 
0.015* 

0.000*** 
0.001** 

หมายเหตุ: *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 
 

การวเิคราะหข์องกลุ่มตวัอย่างเฉพาะผูท้ีไ่ม่เคยใชง้านพบว่า ความผนัแปรของตวัแปรอสิระทีม่ต่ีอตวัแปรตาม มคี่า 
R = 0.569 และค่า R Square = 0.324 แสดงค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจที่ชีถ้งึอทิธพิลของตวัแปรอสิระทีม่ต่ีอตวัแปร
ตาม รอ้ยละ 32.40 โดยผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เคยใชง้าน แสดงดงัตารางที ่4 
 

ตารางที ่4 แสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู ของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เคยใชง้าน 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
1      (Constant) 
        M_RA 
        M_PI 
        M_LD 
        M_TTF 
        M_CWU 
        M_COU 
        M_ES 

0.790 
-0.189 
0.280 
0.072 
0.184 
0.332 
-0.182 
0.244 

0.806 
0.110 
0.081 
0.092 
0.087 
0.115 
0.082 
0.092 

  
-0.145 
0.311 
0.072 
0.170 
0.238 
-0.225 
0.224 

0.980 
-1.727 
3.460 
0.777 
2.107 
2.889 
-2.224 
2.659 

0.329 
0.087 

0.001** 
0.439 

0.037* 
0.005** 
0.028* 

0.009** 

หมายเหตุ: *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2561 หน้า 89 

การวเิคราะหข์องกลุ่มตวัอย่างเฉพาะผูท้ีเ่คยใชง้านพบว่า ความผนัแปรของตวัแปรอสิระทีม่ต่ีอตวัแปรตาม มคี่า R 
= 0.539 และค่า R Square = 0.291 ท าให้สามารถอธบิายไดว้่า ค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจทีแ่สดงถงึอทิธพิลของตวั
แปรอสิระทีม่ต่ีอตวัแปรตาม รอ้ยละ 32.40 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณของกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชง้าน แสดงดงั
ตารางที ่5 

 
ตารางที ่5 แสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู ของกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชง้าน 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
1      (Constant) 
        M_RA 
        M_PI 
        M_LD 
        M_TTF 
        M_CWU 
        M_COU 
        M_ES 

1.079 
0.228 
0.156 
0.084 
0.206 
0.004 
-0.143 
0.228 

0.790 
0.086 
0.076 
0.101 
0.088 
0.093 
0.064 
0.088 

  
0.224 
0.169 
0.068 
0.203 
0.003 
-0.179 
0.216 

1.366 
2.656 
2.047 
0.833 
2.343 
0.040 
-2.235 
2.597 

0.175 
0.009** 
0.043* 
0.407 

0.021* 
0.968 

0.027* 
0.011* 

หมายเหตุ: *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 
 

5.4.1 ประโยชน์สมัพทัธ ์ผลการวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดพบว่า ประโยชน์สมัพทัธม์อีทิธพิลเชงิบวกต่อความ
ตัง้ใจในการใช้งานเครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดบั p-value = 0.048 สอดคล้องกับ
งานวจิยัในอดตีของ Armstrong and Yokum (2001) ทีช่ีว้่า การรบัรูถ้งึประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบของระบบผูเ้ชีย่วชาญ 
มคีวามส าคญัต่อความตัง้ใจในการใช้งานระบบดงักล่าว และสอดคล้องกบังานวจิยัของ Karjaluoto et al. (2010) ที่
พบว่าการรบัรู้ถึงประโยชน์ที่เพิ่มขึน้จากการท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้ผูใ้ช้งานมทีศันคติที่ดต่ีอการ
ยอมรบัการใช้งาน รวมถึงงานวิจยัของ Yang et al. (2012) ที่ระบุว่า ผู้ใช้งานรบัรู้ถึงประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นด้านความ
สะดวกสบาย และประสทิธิภาพ จากการใช้บรกิารช าระเงนิผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่เมื่อเปรยีบเทียบกบัการช าระเงนิ
แบบเดมิ เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่างทีไ่มเ่คยใชง้าน และกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชง้านเครื่องมอืทดสอบ
ซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัมิคีวามแตกต่างกนั โดยประโยชน์สมัพทัธไ์มม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชง้านของกลุ่มตวัอย่างที่
ไม่เคยใช้งาน อย่างมีนัยส าคญั ที่ระดบั p-value = 0.087 แต่ในกลุ่มตวัอย่างที่เคยใช้งานพบว่า ประโยชน์สมัพทัธ์มี
อทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน อย่างมนียัส าคญั ทีร่ะดบั p-value = 0.009 

5.4.2 การยอมรบันวตักรรมส่วนบุคคล ผลการวจิยัจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดพบว่า การยอมรบันวตักรรมส่วน
บุคคลมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั p-value = 0.000 สอดคลอ้งกบังานวจิยัใน
อดตีของ Crespo and del Bosque (2008) ทีช่ีว้่า พฤตกิรรมการยอมรบันวตักรรมของผูใ้ชง้านมอีทิธพิลต่อการใชง้าน
การซือ้ขายสนิคา้ออนไลน์ทีเ่ป็นเทคโนโลยใีหม่ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Blake et al. (2003) ทีร่ะบุว่า ลกัษณะ
การยอมรบัเทคโนโลยีส่วนบุคคลมีอทิธิพลเชิงบวกต่อการตัดสนิใจที่จะซื้อขายสนิค้าออนไลน์ของผู้ใช้งาน รวมถึง
งานวิจัยของ Yi et al. (2006) ที่พบว่า ลักษณะเฉพาะของบุคคลต่อการยอมรับนวัตกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
พฤตกิรรมการยอมรบันวตักรรมนัน้ เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เคยใชง้าน และกลุ่มตวัอย่างที่
เคยใช้งานเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิมคีวามสอดคล้องกนั โดยพบว่า การยอมรบันวตักรรมส่วนบุคคลมี
อทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านอย่างมนียัส าคญั ทีร่ะดบั p-value = 0.001 และ 0.043 ตามล าดบั 
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5.4.3  การขาดทกัษะของนักพฒันา ผลการวจิยัจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดพบว่า การขาดทกัษะของนักพฒันา
สง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชง้าน อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั p-value = 0.037 สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีของ Janzen 
and Saiedian (2006) ทีร่ะบุว่า การไม่มทีกัษะและประสบการณ์ในการใชง้าน Test-driven development ของนกัเขยีน
โปรแกรม ท าใหก้ารยอมรบัการใชง้านลดลง และงานวจิยัของ Causevic et al. (2011) ทีพ่บว่าประสบการณ์และความรู้
เกีย่วกบัการใชง้านทีไ่ม่เพยีงพอของนกัพฒันาจะสง่ผลใหเ้กดิการไม่ยอมรบัการใชง้าน Test-driven development เมื่อ
เปรยีบเทยีบระหว่างขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างที่ไม่เคยใชง้าน และกลุ่มตวัอย่างที่เคยใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวร์
อตัโนมตัิมีความสอดคล้องกนั โดยพบว่า การขาดทกัษะของนักพัฒนาไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้งานอย่างมี
นยัส าคญั ทีร่ะดบั p-value = 0.439 และ 0.407 ตามล าดบั 

5.4.4 ความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี ผลการวจิยัจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดพบว่า ความเหมาะสม
ระหว่างงานและเทคโนโลยีมอีทิธพิลเชิงบวกต่อความตัง้ใจในการใช้งาน  อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั p-value = 0.000 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีของ Ding et al. (2004) ทีท่ าการศกึษาถงึลกัษณะเฉพาะของการท าธุรกรรมออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เปรียบเทียบกับการท าธุรกรรมแบบดัง้เดิมพบว่า  ความเหมาะสมระหว่างการใช้งานผ่าน
โทรศพัทเ์คลื่อนทีก่บัลกัษณะการใชง้านของผูใ้ชง้านมอีทิธพิลเชงิบวกต่อทศันคตใินการใชง้าน และงานวจิยัของ Awa 
et al. (2016) ทีพ่บว่า การรบัรูถ้งึความเหมาะสมระหว่างระบบวางแผนทรพัยากรวสิาหกจิกบัแพลตฟอรม์ทีอ่งคก์รมอียู่
จะส่งผลให้เกิดความตัง้ใจที่จะน าระบบมาใช้งาน รวมถึงงานวจิยัของ Mallat et al. (2006) ที่พบว่าปัจจยัด้านความ
ความเหมาะสมในการใชง้านผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนทีก่บัลกัษณะของการใชง้านส่งผลใหเ้กดิการยอมรบัการใชบ้รกิารจอง
ตัว๋ระบบขนสง่อตัโนมตัผิ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที ่เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เคยใชง้าน และกลุ่ม
ตวัอย่างทีเ่คยใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัมิคีวามสอดคลอ้งกนั โดยพบว่าความเหมาะสมระหว่างงาน
และเทคโนโลยมีีอทิธิพลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใช้งาน อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั  p-value = 0.037 และ 0.021 
ตามล าดบั 

5.4.5 ความสอดคล้องกบัผู้ใช้งาน ผลการวจิยัจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดพบว่า ความสอดคล้องกบัผู้ใช้งานมี
อทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใช้งาน อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั p-value = 0.015 สอดคล้องกบังานวจิยัในอดตี
ของ Karahanna et al. (2006) ที่กล่าวว่า ความสอดคล้องระหว่างเทคโนโลยแีละประสบการณ์ในการใชง้านของผูใ้ช้
ส่งผลให้เกิดการยอมรบัและความตัง้ใจในการใช้งาน งานวจิยัของ Higgins et al. (2007) ที่ระบุว่า ความสอดคล้อง
ระหว่างเทคโนโลยกีบัลกัษณะการท างาน ค่านิยม และประสบการณ์ จะส่งผลใหเ้กดิการยอมรบัการใชง้านเทคโนโลยี
มากขึ้น เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Gillenson and Sherrell (2002) ที่ระบุว่า ความสอดคล้องระหว่างการใช้งาน
หา้งสรรพสนิค้าเสมอืนกบัค่านิยมและความเชื่อที่มอียู่ จะส่งผลให้เกดิความต้องการในการใช้ห้างสรรพสนิค้าเสมอืน
มากขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เคยใชง้าน และกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชง้านเครื่องมอืทดสอบ
ซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัมิคีวามแตกต่างกนั ส าหรบักลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เคยใชง้านพบว่า ความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้านมอีทิธพิล
เชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั  p-value = 0.005 แต่ในกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชง้านพบว่า 
ความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้านไม่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชง้าน อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั p-value = 0.968 

5.4.6 ความซับซ้อนในการใช้งาน ผลการวจิยัจากกลุ่มตัวอย่างทัง้หมดพบว่า ความซบัซ้อนในการใช้งานมี
อทิธพิลเชงิลบต่อความตัง้ใจในการใชง้าน อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั p-value = 0.000 สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีของ 
Wang et al. (2010) ทีพ่บว่า การรบัรูถ้งึความซบัซอ้นและความยากดา้นความเขา้ใจและการใชง้านฟังกช์ัน่ของอารเ์อฟ
ไอด ีส่งผลให้เกดิการต่อต้านเทคโนโลยีดงักล่าว และงานวจิยัของ Tsai et al. (2010) ที่พบว่าความซบัซ้อนรวมถึง
ความยากในการใชง้าน มอีทิธพิลเชงิลบต่อการยอมรบัการใชง้าน รวมถงึงานวจิยัของ Sin et al. (2009) ทีพ่บว่า ความ
ซบัซอ้นในการใชง้านมผีลเชงิลบต่อการยอมรบัเทคโนโลย ีเมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เคยใช้
งาน และกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัมิคีวามสอดคลอ้งกนั โดยพบว่า  ความซบัซอ้น
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ในการใช้งานมีอิทธิพลเชิงลบต่อความตัง้ใจในการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  p-value = 0.028 และ 0.027 
ตามล าดบั 

5.4.7 การสนับสนุนจากผู้บริหาร ผลการวิจยัจากกลุ่มตัวอย่างทัง้หมดพบว่า การสนับสนุนจากผู้บริหารมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจในการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดบั p-value = 0.001 สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
Lebek et al. (2013) ที่พบว่า พนักงานที่รบัรูถ้ึงแรงกดดนัจากนโยบาย ผู้บงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน จะปฏบิตัิตาม
นโยบาย ค าสัง่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลในองคก์ร และงานวจิยัของ Ifinedo (2008) ทีพ่บว่า 
ปัจจยัดา้นการสนับสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงูสง่ผลใหร้ะดบัความส าเรจ็ในการยอมรบัระบบวางแผนทรพัยากรวสิาหกจิ
เพิม่มากขึน้ รวมถงึงานวจิยัของ Herath and Rao (2009) ทีร่ะบุว่า พนักงานมคีวามตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบายการ
รกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลในองค์กร เมื่อรบัรู้ว่าบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบันโยบายสามารถให้คุณตามที่ปฏบิตัิ และ
ลงโทษหากไม่ปฏบิตัติาม เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เคยใชง้าน และกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชง้าน
เครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิมคีวามสอดคล้องกนั โดยการสนับสนุนจากผู้บรหิารมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความ
ตัง้ใจในการใชง้าน อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั p-value = 0.009 และ 0.011 ตามล าดบั 

ผลการวจิยัขา้งต้นแสดงใหเ้หน็ว่า ในกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด การยอมรบันวตักรรมส่วนบุคคลเป็นปัจจยัที่มอีทิธพิล
มากที่สุด สอดคล้องข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันา
ซอฟต์แวร ์เน่ืองจากคนกลุ่มนี้ต้องใชง้านเทคโนโลยต่ีางๆ ตลอดเวลา ท าใหค้นกลุ่มนี้ต้องเรยีนรูแ้ละยอมรบัการเขา้มา
ของนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงในอาชีพ ส าหรบักลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้งานเครื่องมือทดสอบ
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติพบว่า ความสอดคล้องกับผู้ใช้งานเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด สอดคล้องกับข้อมูลทาง
ประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูป้ระกอบอาชพีทีเ่กีย่วกบัการพฒันาซอฟต์แวร ์และประสบการณ์การท างาน
อยู่ระหว่าง 5 ถงึ 10 ปี แมจ้ะไม่เคยใชง้าน แต่กท็ างานอยู่ในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรจ์งึรบัรูถ้งึความสอดคลอ้งระหว่าง
เครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิกับวิถีชีวิตที่ชอบความสะดวกและเน้นความถูกต้องในการพัฒนาซอฟต์แวร ์
ส าหรบักลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัพิบวา่ ประโยชน์สมัพทัธเ์ป็นปัจจยัทีม่อีทิธิพลมาก
ทีส่ดุ เนื่องจากผูใ้ชท้ีเ่คยสมัผสัรบัรูถ้งึประโยชน์และความคุม้ค่าจากการน าเครื่องมอืดงักล่าวมาใชง้าน 
 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1  อภิปรายผลการวิจยั 

งานวจิยันี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชเ้ครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัิ 
เพื่อศกึษาถงึอทิธพิลของปัจจยั และท าความเขา้ใจถงึปัจจยัทีก่ลุ่มคนทีเ่คยใชง้านและกลุ่มคนทีไ่ม่เคยใชง้านเครื่องมอื
ทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิใหค้วามส าคญัแตกต่างกนั กรอบแนวคดิการวจิยัถูกพฒันาขึน้จากทฤษฎกีารแพร่กระจาย
นวตักรรม และทฤษฎีความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี รวมถึงมีการเพิ่มปัจจยัต่างๆ เพื่อเติมเต็มกรอบ
แนวคดิการวจิยัใหส้มบรูณ์ โดยแบ่งปัจจยัออกเป็นปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ ประโยชน์สมัพทัธ ์การยอมรบันวตักรรมสว่น
บุคคล และการขาดทักษะของนักพัฒนา ปัจจัยด้านงานและเทคโนโลยี ได้แก่ ความเหมาะสมระหว่างงานและ
เทคโนโลย ีความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้าน และความซบัซอ้นในการใชง้าน และปัจจยัดา้นองคก์ร ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจาก
ผูบ้รหิาร งานวจิยันี้ใชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณ ใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมอืส าหรบัการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดย
เก็บจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้งาน และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้งานเครื่องมือทดสอบ
ซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิ

ผลการวิจยัจากกลุ่มตัวอย่างทัง้หมดแสดงให้เห็นว่า  ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ ประโยชน์สมัพัทธ์ การยอมรบั
นวตักรรมสว่นบุคคล และการขาดทกัษะของนกัพฒันา ปัจจยัดา้นงานและเทคโนโลย ีไดแ้ก่ ความเหมาะสมระหว่างงาน
และเทคโนโลย ีความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้าน และความซบัซอ้นในการใชง้าน และปัจจยัดา้นองคก์ร ไดแ้ก่ การสนบัสนุน
จากผูบ้รหิาร ทุกปัจจยัมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัิ 
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ปัจจยัที่มอีิทธิพลแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มผู้ที่เคยใช้และกลุ่มผู้ที่ไม่เคยใช้เครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตั ิ
ได้แก่ ปัจจยัประโยชน์สมัพทัธ์ ที่พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่ไม่เคยใช้งานเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ ไม่รบัรู้ถึง
ประโยชน์จากการใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัเิมื่อเปรยีบเทยีบกบัการทดสอบดว้ยมอื ท าให้ส่งผลความ
ตัง้ใจในการใชง้านเครื่องมอืดงักล่าว อย่างไม่มนีัยส าคญั และปัจจยัความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้านทีพ่บว่า กลุ่มตวัอย่างที่
เคยใชง้านไม่รบัรูถ้งึความสอดคลอ้งระหว่างเครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตักิบัตนเอง 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ส าหรบัประโยชน์ของงานวจิยันี้ในเชงิทฤษฎ ีงานวจิยันี้ไดเ้พิม่ขยายแนวคดิของทฤษฎกีารแพร่กระจายนวตักรรม 
และทฤษฎีความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี ด้วยปัจจยัการขาดทกัษะของนักพฒันา และการสนับสนุนจาก
ผูบ้รหิาร ซึง่ท าใหง้านวจิยันี้มคีวามแตกต่างจากงานวจิยัอื่น และท าการเปรยีบเทยีบการใหค้วามส าคญัของผูใ้ช ้2 กลุ่ม
ทีม่ปีระสบการณ์ต่อเครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัต่ิางกนั ผูว้จิยัท่านอื่นสามารถน าผลของงานวจิยัไปประยุกตใ์ช้
เป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมได้ โดยอาจจะเพิ่มตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง หรอืตรงกบัความสนใจของผู้วจิยัที่
นอกเหนือจากงานวจิยันี้ เพื่อใหเ้หน็มุมมองหรอืขอ้แตกต่างในด้านอื่นๆ ทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใช้งาน เช่น 
ปัจจยัเรื่องระยะเวลาของโครงการ หรอืปัจจยัเรื่องต้นทุน ทีเ่ป็นปัจจยัที่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาซอฟต์แวรอ์ย่าง
มาก 

ส าหรบัประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ ผลการวิจยัท าให้ผู้ที่มีบทบาทในการตัดสินใจน าเครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์
อตัโนมตัมิาใช ้ทราบถงึปัจจยัสามารถน าไปสนบัสนุนความตัง้ใจในการใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัขิอง
พนักงานได้ โดยปัจจยัส่วนบุคคลคือ การยอมรบันวตักรรมส่วนบุคคล มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจที่จะใช้งานมากที่สุด 
ดงันัน้ผูท้ีม่บีทบาทในการตดัสนิใจน าเครื่องมอืดงักล่าวมาใชค้วรสนบัสนุนใหพ้นกังานทีม่คีวามสามารถ หรอืเป็นผูท้ีช่ ื่น
ชอบนวตักรรมรเิริม่การน าเครื่องมือมาใช้ก่อน และท าการเผยแพร่ความรู ้หรอืถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้งาน
เครื่องมอืดงักล่าวต่อพนักงานรายอื่นๆ ปัจจยัด้านงานเทคโนโลยคีอื ความซบัซอ้นในการใชง้านเป็นอุปสรรคส าหรบั
การความตัง้ใจในการใช้เครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิ ดงันัน้องค์กรจงึควรเลอืกเครื่องมอืที่ง่าย ไม่ซบัซ้อน 
หรอืไม่ตอ้งใชก้ารเขยีนโปรแกรมมากนัก เพื่อน ามาใช ้ปัจจยัความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลย ีมคีวามส าคญั
ในล าดบัถดัไป ดงันัน้ผูท้ีม่บีทบาทในการตดัสนิใจน าเครื่องมอืดงักล่าวมาใช ้ควรวเิคราะหร์ปูแบบงานและวธิกีารพฒันา
ซอฟต์แวร ์และเลอืกเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัทิี่เหมาะสมมาใช ้เช่น งานทีต่้องท าการทดสอบซ ้าบ่อยครัง้ 
เป็นตน้ และปัจจยัดา้นองคก์ร ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร เป็นอกีหนึ่งปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน 
ดงันัน้ผู้ที่มบีทบาทในการตดัสนิใจน าเครื่องมอืดงักล่าวมาใช้ ควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการพฒันาซอฟต์แวรท์ี่มี
คุณภาพ รวมถงึมกีารสนับสนุน และผลกัดนัให้เกดิการใชง้านเครื่องมอืการทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัิภายในองคก์ร 
เพื่อใหไ้ดซ้อฟต์แวรท์ีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐาน นอกจากนี้ องคก์รควรเลอืกเครื่องมอืใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้าน 
และชีใ้หผู้ใ้ชง้านเหน็ถงึประโยชน์ของเครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตัิ 

ผลการวจิยัยงัท าให้ผู้ที่มีบทบาทในการตัดสนิใจน าเครื่องมือดงักล่าวมาใช้ เห็นถึงปัจจยัที่ควรให้ความส าคญั
แตกต่างกนั ระหว่างกลุ่มคนทีเ่คยใชแ้ละกลุ่มคนทีไ่ม่เคยใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิเพื่อน าไปวางแผน
สนับสนุนการน าเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิมาใช้งานในโครงการกล่าวคอื ผู้ที่มีบทบาทในการตดัสนิใจน า
เครื่องมอืดงักล่าวมาใช ้ควรท าใหผู้ท้ีเ่คยใชง้านเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัริบัรูถ้งึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการ
ใช้งานเครื่องมือทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัิ เช่น ความสามารถในการท าซ ้า ผลลพัธ์ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ความ
ผดิพลาดจากการทดสอบลดลง เพราะเป็นแรงผลกัดนัหลกัทีท่ าใหผู้ท้ีเ่คยใชต้ดัสนิใจใชง้านหรอืใชง้านมากขึน้ พรอ้มทัง้
ให้การสนับสนุนการน ามาใช้โดยผู้บรหิาร และเลอืกเทคโนโลยทีี่มคีวามเหมาะสมกบัผู้ใช้งาน หรอืระเบยีบวธิวีจิยัที่
นกัพฒันาซอฟตแ์วรใ์ช ้โดยตอ้งเป็นเครื่องมอืทีไ่ม่ซบัซอ้นจนเกนิไป และเน้นใหค้นทีช่ื่นชอบนวตักรรมไดใ้ชแ้ละแนะน า
ผู้อื่น ส าหรบัผู้ที่ไม่เคยใช้งานเครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมัติมาก่อน องค์กรควรเริ่มต้นการใช้งานกับกลุ่ม
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ชื่นชอบนวตักรรมใหม่ๆ เลือกซอฟต์แวร์ที่มีความซบัซ้อนต ่า ใช้งานง่าย และสอดคล้องกบั
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ประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ในอดีต วิถีการท างาน หรือทักษะเดิมที่นักทดสอบระบบมี รวมถึงการให้การ
สนบัสนุนการน าซอฟตแ์วรม์าใชโ้ดยผูบ้รหิาร 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

งานวจิยันี้เกบ็ขอ้มูลจากผูท้ีส่ามารถมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจน าเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัมิาใชเ้ท่านัน้ 
จงึอาจไม่ครอบคลุมถงึผูใ้ชง้านในระดบัเริม่ต้น หรอืผูท้ีไ่ม่มบีทบาทในการตดัสนิใจน าเครื่องมอืดงักล่าวมาใช้  งานวจิยั
ต่อเนื่องจงึอาจศกึษาเพิม่เติมการศกึษาให้ครอบคลุมกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผู้ใช้แต่ไม่มสีทิธิต์ดัสนิใจในการน าเครื่องมอื
ทดสอบซอฟต์แวร์อตัโนมตัิมาใช ้และศกึษาถงึขอ้ด ีขอ้เสยีของเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัแิต่ละแบบอย่าง
ละเอยีด หรอืท าการเปรยีบเทยีบระหว่างเครื่องมอืทีไ่ดร้บัความนิยม นอกจากนี้ ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแสดงใหเ้หน็ว่า 
รปูแบบของการพฒันาโครงการทัง้ Waterfall และ Agile มจี านวนการใชง้านสงู งานวจิยัต่อเนื่องจงึอาจศกึษาถงึความ
เหมาะสมหรอืความเขา้กนัได ้ในการน าเครื่องมอืทดสอบซอฟต์แวรอ์ตัโนมตัไิปใชใ้นการทดสอบซอฟตแ์วรท์ีม่รีะเบยีบ
วธิกีารพฒันาซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกนั หรอืท าการเปรยีบเทียบด้วยวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ หรอืเชิงทดลองว่า การ
ทดสอบดว้ยมอืและการทดสอบซอฟตแ์วรอ์ตัโนมตั ิเหมาะสมกบัโครงการรปูแบบใดมากกว่ากนั เป็นตน้ 
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