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  Giới thiệu
 

Chào  mừng  Quý  vị  đến  với  ấn  bản  thứ  9  của  Báo  cáo  Tình  trạng  kiểm 
thử  phần  mềm  kể  từ  năm  2013.
Mục  tiêu  của  dự  án  này  vẫn  không  thay  đổi,  chúng  tôi  muốn  giúp  Cộng 
đồng  kiểm  thử  bằng  cách  làm  sáng  tỏ  những  thách  thức  và  thực  tiễn 
hiện  tại  và  các  xu  hướng  đang  diễn  ra  trong  hệ  sinh  thái  bằng  cách  liên 
hệ  trực  tiếp  với  các  bạn,  những  người  kiểm  thử  và  cho  phép  bạn  tham 
gia  bằng  chính  ý  kiến  cá  nhân  và  kinh  nghiệm  của  các  bạn.
Một trong những khía cạnh quan trọng và thú vị nhất của dự án này là 
thực tế mà chúng tôi đã chạy trong những năm qua, là cho phép chúng 
tôi có được cái nhìn tốt về những thay đổi chậm chạp và sự  phát triển 
không ngừng về thực tiễn của chúng ta.

Năm nay, chúng tôi sẽ tiết lộ một phần mới, với một số câu hỏi cụ thể liên quan đến các ảnh hưởng mà 
Agile và DevOps đang gặp phải trong thử nghiệm của chúng ta (trong tầm vi mô) và trong các tổ chức 
chúng ta làm  việc (tầm vĩ mô).

Hãy tận hưởng và học hỏi từ nó, cùng nhau chia sẻ với những người khác và nổ lực để trở thành các 
chuyên gia giỏi hơn mang lại lợi ích tương lai của tất cả chúng ta..
-Joel  &  Lalit
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Phần 1

  Nhân sự và Nền
tảng
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Survey Participant’s Titles
Section One

2022 2021 2020

31% 27% 28%

2022 2021 2020

2% 2% 2%

2022 2021 2020

1% 3% 3%

2022 2021 2020

1% 0% 1%

2022 2021 2020

0% 1% 1%

2022 2021 2020 2020 2020

0% 0% 1%

2022 2021

0% 2% 2%

2022 2021

7% 7% 5%

2022 2021 2020

25% 27% 28%

2022 2021 2020

14% 17% 16%

2022 2021 2020

11% 9% 7%

2022 2021 2020

4% 2% 3%

2022 2021 2020

3% 2% 2%

Participant’s current positions (3 year comparison)

Consultants/FreelancersTest Architects Project Managers Test Coaches Performance Testers Development Team
Leads/Managers

Other

Software Engineers/
Developers

Test Leads/Managers/
Directors

Testers/Test Analysts Automation Testers Developers in Test/
SDETs

Test Engineers/QA
Engineers

Demographics and Background

© 2022 H.S PractiTest Ltd. All rights reserved

Phần 1 Nhân sự và Nền tảng

Chức danh của những người tham gia khảo sát
Chức danh hiện tại của những người tham gia (So sánh trong 3 năm gần nhất)

Developers ở Test/

Leads/Managers



32%
37%
37%

10+
years

9%
6%
5%

<1 year

12%
8%
7%

1-2
years

18%
19%
24%

2-5
years

29%
30%
27%

5-10
years
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... and From Where?How Long Have You Been
Working in Testing?

Section One Demographics and Background

10%
Russia &
Eastern
Europe22%

Western
Europe18%

USA &
Canada

35%
India

9%
Asia &

Middle East

2%
Africa

1%
Australia &

New Zealand

3%
Latin America

© 2022 H.S PractiTest Ltd. All rights reserved

Phần 1 Nhân sự và Nền tảng

Bạn đã làm việc trong
Kiểm thử được bao lâu?

... và bạn đến từ đâu?



120K

48K

40K

33K 39K

42K

—

65K

—

106K

31K

20K

30K

50K

15K

31K

20K

—

130K

54K

58K

65K

104K

—

130K

205K

55K

118K

112K

120K

80K

195K

—

—

—

80K

10K

10K

18K

12K

15K
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Annual Income
Section One

In relation to experience and country of employment

Demographics and Background

India

Western Europe

USA & Canada

Russia & Eastern Europe

Asia & Middle East

Latin America

Africa

Australia & New Zealand

© 2022 H.S PractiTest Ltd. All rights reserved

Phần 1 Nhân sự và Nền tảng

Thu nhập bình quân hàng năm
Dựa trên kinh nghiệm và nơi làm việc
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Testing in Your Organization
Section One

We can see the number of testers in the teams decreasing this year. This may be pointing towards the trend of testers
being distributed within the development teams instead of having large testing teams working independently as
separate entities.

Demographics and Background

© 2022 H.S PractiTest Ltd. All rights reserved

Phần 1 Nhân sự và Nền tảng

Kiểm thử trong tổ chức của bạn
Chúng tôi có thể nhận thấy năm nay, số lượng kiểm thử viên trong các tổ chức giảm. Điều này có thể đang chỉ ra xu 
hướng của những kiểm thử viên được phân bổ trong các nhóm phát triển thay vì có các nhóm kiểm thử viên lớn làm việc 
độc lập.
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Education and Training - How Do You Learn
"Testing"?
Methods used today or have used in the past to enhance your knowledge and
sharpen your testing skills.

Section One Demographics and Background

Just doing it

[NEW] Online sources like Youtube

Testing certification or courses

Testing conferences, meetups and seminars

Reading testing books

Listening to testing webinars and podcasts

Online communities and forums

Peer mentoring

Facebook, Twitter, LinkedIn and blogs

Formal training

[NEW] Writing and speaking about testing (and researching for this)

Reading software testing magazines

Being part of Professional Testing Communities (AST, MoT, BCS, etc)

From other fields that help to improve testing performance (e.g. psychology, writing, etc)

Participating in testing competitions

© 2022 H.S PractiTest Ltd. All rights reserved

Nhân sự và Nền tảngPhần 1

Huấn luyện và đào tạo - Bạn học nghề "Kiểm thử"
như thế nào?
Các phương pháp học tập đã và đang sử dụng để trau dồi kiến thức và kinh nghiệm cũng
như mài giũa kỹ năng trong kiểm thử phần mềm

Chỉ bắt tay làm

[Mới] Các nguồn trực tuyến như Youtube

Chứng chỉ kiểm thử hoặc các khóa học

Các hội nghị kiểm thử, buổi gặp mặt và hội thảo

Đọc sách kiểm thử

Nghe kiểm thử trên webinar và những podcast

Những cộng đồng và diễn đàn trực tuyến

Cố vấn ngang hàng

Facebook, Twitter, LinkedIn và blogs

Đào tạo chính quy

[MỚI] Viết và nói về kiểm thử (và nghiên cứu về điều này)

Đọc tạp chí kiểm thử phần mềm

Là một phần của Cộng đồng Thử nghiệm Chuyên nghiệp (AST, MoT, BCS, v.v.)

Từ các lĩnh vực khác giúp cải thiện năng suất kiểm thử (ví dụ: tâm lý học, viết, v.v.)

Tham gia các cuộc thi kiểm thử

Chúng tôi có thể thấy 
rằng ngoài tỷ lệ tăng nhẹ 
Kiểm thử viên học từ các 
khóa học và chứng chỉ, 
tất cả các nguồn khác 
đều giảm trong vài năm 
qua. Điều này có nghĩa là
các kiểm thử viên có ít 
động lực hơn để nâng 
cao kiến thức của họ 
hoặc là họ có ít thời gian 
hơn để  đầu tư cho công 
việc này? Thật thú vị khi 
thấy rằng những người 
chọn mở rộng kiến thức 
của mình tìm thấy giá trị 
lớn từ các nguồn chính 
quy như các khóa học và
hội nghị, ngay cả trong 
thời điểm đại dịch toàn 
cầu đầy thách thức này.
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  Phần 2

  Các Phương pháp 
và Quy trình
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Do You Work With CI or CD?

Are testers part of the CI/CD process?

(Continuous Integration or Continuous Deployment) in your organization?

Section Two

Yes, we are
an active part
of defining and
maintaining
the process

42%

34%

21%

2%

1%

Yes, in all or most
of the projects

Yes, for some
projects only

No
we don’t

What is
CI/CD?

Other

41%38% 46%

16%17% 15%

6%9% 7%

18%18% 15%

16%13% 17%

3%5%
N/A

Yes, we have
access to reports
and use them
as feedback
for our testing

No, we get the
reports but we
don't do much
else with them

No, we know
there is CI/CD
but we are
not part of
this process

We do not
have CI/CD or
we are not
part of it

Other

Methodologies and Processes

CI/CD pipelines have become standard in the Industry and they are an essential part of the overall quality process
of any development organization. It is interesting and even somewhat worrisome that an important percentage of
testers answering the survey are either not aware of their CI/CD pipeline or even if they are aware of it, they are
not an active participant in the process.

© 2022 H.S PractiTest Ltd. All rights reserved

Phần 2 Các Phương pháp và Quy trình

Bạn có làm việc trên quy trình CI/CD
(Tích hợp liên tục/Triển khai liên tục) trong tổ chức của bạn không?

Vâng, Tất cả hoặc 
hầu hết dự án

Vâng, chỉ cho một
vài dự án

Không,
Chúng tôi
không có

Khác

Kiểm thử viên có phải là một phần của quy trình CI/CD không?
Vâng, chúng tôi
tham gia một phần
để định nghĩa và duy
trì hoạt động quy
trình CI/CD

Vâng, chúng tôi tham
gia sử dụng và nhận
báo cáo từ đó

Hầu như là không,
chúng tôi chỉ nhận
báo cáo từ đó

Không, chúng tôi
biết có CI/ CD 
nhưng chúng tôi 
chưa tham gia

Chúng tôi không 
có hoặc không 
tham gia quy trình
CI/CD

Khác

CI/CD pipelines đã trở thành tiêu chuẩn trong ngành và chúng là một phần thiết yếu của toàn bộ quy trình chất lượng 
kiểm thử cho bất kỳ tổ chức phát triển phần mềm nào. Điều thú vị và thậm chí có phần báo động là một tỷ lệ phần trăm 
đa số các kiểm thử viên trả lời khảo sát họ không biết về CI/CD hoặc ngay cả khi họ biết về nó, họ không phải là người 
tham gia chủ yếu vào quy trình này.

CI/CD là gì?



In many organizations other team members also take part in the formal testing process. For example
Developers, Product Owners, Support, End Users may take part of this process.

All the testing
is done by
dedicated
testers only 10%-50% 50%-75%

All testing
is done
by non-

dedicated
testers

Kh
ác<10%
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How Much of Your Testing Is Done by Non-Dedicated-Testers?
Section Two Methodologies and Processes

N/A

N/A

18% 4%7%36%34%

1%

15%

2%
2%

11%29%43%

10% 11%37%40%

© 2022 H.S PractiTest Ltd. All rights reserved

Các Phương pháp và Quy trìnhPhần 2

Tỉ lệ việc kiểm thử phần mềm đến từ nhóm khác (ngoài nhóm kiểm thử)
Ví dụ là Lập trình viên, Chủ sản phẩm, Người hỗ trợ, Người sử dụng.

Tất cả các việc kiểm thử
chỉ được hoàn thành bởi
kỹ sư kiểm thử phần mềm

Tất cả việc kiểm thử
được hoàn thành không
phải bởi kỹ sư kiểm thử
phần mềm

Trong nhiều tổ chức, các thành viên đến từ nhóm khác (không thuộc nhóm Kiểm thử) tham gia việc kiểm thử chính thức



Behavior Driven
Development

BDDWe have our
own unique
model or
principles

Modern Testing
Principles

MT Agile or
Agile-like

Scrum, Kanban,
XP, etc.
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Development and Testing Models or Principles Followed
in Your Organization
What type of development models or principles do you follow in your organization?
* More than one option could be selected

Section Two Methodologies and Processes

DevOpsWaterfall or
waterfall-like

e.g. V Model

FDD
Feature Driven
Development

We don’t follow
any structured

model or
principles

6% 4% 8%

6% 6% 5%
6% 4% 8%

13% 8% 10%
19% 27% 23%

Test Driven
Development

TDD

18% 21% 22% 17% 27% 32%

38% 42% 41%

86% 92% 89%

© 2022 H.S PractiTest Ltd. All rights reserved

Các Phương pháp và Quy trìnhPhần 2

Mô hình phát triển và kiểm thử, hay các quy chuẩn đang  
được áp dụng trong tổ chức bạn làm
Những loại mô hình phát triển và kiểm thử, hay các quy chuẩn nào đang được áp dụng trong tổ chức bạn làm?

* Có thể chọn nhiều hơn một tùy chọn

Không theo mô
hình hoặc quy 
chuẩn nào cả

Chúng tôi có
mô hình hoặc
quy chuẩn riêng

Không có gì ngạc nhiên khi Agile và DevOps đứng đầu về các phương pháp được các tổ chức sử dụng. Cũng như đã mong đợi về việc suy giảm của các dự án Waterfall, vì các 
sản phẩm và dự án lâu đời vẫn đang hoạt động theo cách tiếp cận này đang từ từ  đi đến cuối vòng đời của chúng. Có một bước thay đổi thú vị (cũng có thể là đáng lo ngại) về số
lượng kiểm thử viên không theo mô hình quy chuẩn nào cả hoặc theo một mô hình của riêng họ với gần 20% người trả lời khảo sát năm nay.



We Use Home-
Built Test

Scripts Where
Required

We Write BDD/
Gherkin Scripts
Using Tools
Like Specflow

17% 17%
19%

17%

20%

17%

12%11%
14%

45%
43%

52%

44%

49%
50%

For CI/CD

73%
75% 75%

31%

43%
41%

22%

30% 29%

11%

6%

18%

2% 2% 2%

15%
14%

11%

Scripting / Automation
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Section Two

Where do you use scripting and/or test automation in your organization?
* More than one option could be selected

We Don’t Have
Automation

For Unit Testing For Functional
or Regression

Testing

For Load/
Stress Testing

For Test Data
Generation

For Synthetic
and Production
Monitoring and

Alerts

I don’t Know
Where We

Have
Automation

For Log, Alerts
and Data
Analysis

Methodologies and Processes

© 2022 H.S PractiTest Ltd. All rights reserved

Các Phương pháp và Quy trìnhPhần 2

Kiểm thử tự động

* Có thể chọn nhiều hơn một tùy chọn

Những phần nào bạn làm kiểm thử tự động trong tổ chức của bạn? 

For Unit Testing For CI/CD Functional 
or Regression
Testing

For Load/Stress
Testing

For Test Data
Generation

For Log, Alerts
and Data
Analysis

We Write
BDD/Gherkin
Scripts Using Tools
Like Specflow

For Synthetic
and Production
Monitoring and
Alerts

We Use Home-Built
Test Scripts 
Where Required

I don’t Know
Where We Have
Automation

We Don’t Have 
Automation



26%
Automation has

replaced about 50%
of our previously
manual testing

efforts

Automation has
replaced about 25%

or less of our
previously manual
testing efforts

21%

We do not have
automation

17%
Automation has

replaced about 75%
or more of our

previously manual
testing efforts

21%
We have

automation but it
has not replaced
any of the manual
testing efforts

3%
Automation has
replaced all our
manual testing

efforts
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In What Percentage Have Your Manual Testing Efforts Being
Reduced as a Result of Introducing More Automation and Scripting?

Section Two

Where do you use scripting and/or test automation in your organization?

Methodologies and Processes

12%

© 2022 H.S PractiTest Ltd. All rights reserved

Các Phương pháp và Quy trìnhPhần 2

Tỉ lệ phần trăm kiểm thử thủ công của bạn đang giảm vì kết quả 
của việc áp dụng nhiều kiểm thử tự động hơn??
Kiểm thử tự động được sử dụng ở đâu trong tổ chức của bạn?

Kiểm thử tự động
thay thế tất cả

kiểm thử thủ công

Kiểm thử tự động thay thế
lớn hơn hoặc bằng 75%

kiểm thử thủ công
trước đó

Kiểm thử tự động thay thế
khoảng 50% kiểm thử thủ công 

trước đó

Kiểm thử tự động thay thế
ít hơn hoặc bằng 25%

kiểm thử thủ công
trước đó

Có Kiểm thử tự động
nhưng nó không thay thế

kiểm thử thủ công
không có

Kiểm thử tự động

 
  
 

 

      
      
       
  
   

Rất thú vị  khi thấy rằng hơn 45% người  được hỏi nói rằng kiểm thử  tự  động  đã thay thế  ít nhất một nửa (hoặc hơn) khối lượng 
công việc kiểm thử  của họ. Sự  phát triển và cải tiến của những công nghệ  tự  động hóa kiểm thử  có thể  được nhận ra thông 
qua những con số  trên, nhưng chúng tôi tin rằng  đây không phải là yếu tố  duy nhất  ở  đây, chẳng hạn như  việc giảm kiểm thử  
do ứng dụng Agile / DevOps cũng như  shifts left và right cũng nên góp phần làm giảm khối lượng công việc kiểm thử  mà 
chúng ta đang chạy trong từng giai  đoạn kiểm thử  truyền thống cho các dự  án của chúng ta.
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Sự  ảnh  hưởng  của Agile  
và DevOps

Phần  3

Đây là một phần mới mà chúng tôi đã quyết định thêm vào để
có thể chỉ ra những ảnh hưởng của sự áp dụng Agile và 
DevOps lên công việc của chúng ta. Một số điểm mới được 
phát hiện rất thú vị và chắc chắn sẽ phát triển thành những 
câu hỏi mới trong khảo sát của chúng tôi vào những năm tới.



[ 16 ]

What Impact Has Migrating From Waterfall to Iterative Models
(Agile and DevOps) Had on the Software Delivery Process?

Section Three The Impacts of Agile & DevOps

The work of our team is more organized and stable 23% 37% 27% 10% 3%

The team is releasing more features and functionality 34% 32% 21% 9% 4%

The overall level of testing has improved 28% 26% 31% 12% 3%

More non-testers (e.g. Developers, Product, etc) are running tests 15% 21% 31% 20% 13%

We have less serious bugs escaping into production 22% 33% 29% 9% 7%

Collaboration with Developers has improved

Collaboration with the product team, sales team and other customer-facing teams has improved

As a Development Organization, we are providing more value to our Company and Customers

35% 31% 22% 9% 3%

35% 33% 22% 8% 2%

28% 29% 28% 12% 3%

1 2 3 4 5
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Phần 3 Sự ảnh hưởng của Agile và DevOps

Công việc của nhóm trở nên gọn gàng và ổn định

Chuyển hóa từ Mô hình Waterfall sang Iterative (Agile và DevOps) đã 
tạo ra những ảnh hưởng gì đến Quy Trình Chuyển Giao Phần Mềm?

Nhóm cho ra nhiều tính năng và chức năng hơn

Mức độ tổng thể của việc kiểm thử chất lượng tăng lên.

Non-testers (ví dụ: Developers, Product, v.v.) tham gia kiểm thử nhiều hơn

Có ít lỗi nghiêm trọng bị sót lên môi trường sử dụng chính của sản phẩm hơn.

Sự hợp tác giữa kiểm thử viên và lập trình viên đã cải thiện 

Sự hợp tác giữa kiểm thử viên và đội ngũ sản phẩm, bán hàng cũng như phục vụ khách hàng đã cải thiện 

Là một Tổ Chức Phát Triển Phần mềm, chúng tôi đang đem lại nhiều giá trị hơn cho Công Ty và Khách Hàng

Hoàn toàn 
đồng ý

Không đồng 
ý hoàn toàn



35%

50%

[ 17 ]

Estimation of the Development and Testing Tasks
Section Three

How well do you and your development team estimate the work required for a feature or User Story before you
start working on it?

Our estimations are
very accurate

Most of the time our
estimates are accurate

About half the time our
estimates are accurate

We do not do
estimations of time

and work

0 10% 20% 30% 40% 50%

7%

4%

The Impacts of Agile & DevOps
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Our estimations are
always wrong 4%

Phần 3 Sự ảnh hưởng của Agile và DevOps

Ước lượng công việc Phát triển và Kiểm thử phần mềm
Bạn và đội ngũ phát triển sản phẩm đánh giá/ước lượng khối lượng công việc cần để phát triển một tính năng hoặc
một Yêu cầu người dùng (User Story) trước khi thực hiện?

Ước lượng của chúng
tôi rất chính xác

Phần lớn ước lượng
của chúng tôi chính xác

Khoảng phân nửa thời
gian ước lượng là
chính xác

Ước lượng của chúng
tôi luôn sai

Chúng tôi không ước
lượng về thời gian và
khối lượng công việc



432

Our team is in charge of developing the product, deploying it to production, and monitoring while in
production for issues and general behavior problems 12%18%17%27%26%

When working on a User Story, we make sure there is the instrumentation that will allow us to
monitor it once it is deployed to production 13%23%24%26%14%

When we decide what to test for a User Story, we define what needs to be tested before deploying
into production and what will be tested in production (and how) 13%13%21%24%29%

As part of the testing process before production, we test the deployment, the migration (when
needed), and potential rollback processes in case they will be required 10%22%22%31%15%

We plan different deployment strategies for our User Stories based on the type of feature and the
risks involved in them 13%22%25%21%19%

During deployment, our team monitors closely the system while assessing the stability of the push to
production 10%14%24%30%22%

Our team has monitoring in place and alerts that are triggered whenever there are issues in
production 10%14%19%27%30%

The testing team or testing members of the team are part of the production monitoring process in
order to quickly assess and resolve issues 16%20%28%22%14%

We use the feedback and metrics from monitoring in production as part of our inputs for planning
and developing functionality and tests 16%18%23%26%17%

[ 18 ]

Applied DevOps Practices
Section Three The Impacts of Agile & DevOps

It is interesting to see that only about a quarter of the people taking part of the survey have adapted their testing and Quality Assurance process to
the challenges and the opportunities provided by DevOps practices. Teams are reviewing and testing their deployments based on the features
delivered. And production monitoring is becoming part of User Story analysis. Overall, testing teams are becoming a more active part of the
monitoring process, essentially Testing in Production.

© 2022 H.S PractiTest Ltd. All rights reserved

Phần 3 Sự ảnh hưởng của Agile và DevOps

Áp dụng thực tiễn của DevOps
Nhóm chúng tôi đang chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm, triển khai lên môi trường sử dụng chính 
của sản phẩm và giám sát sản phẩm trên môi trường sử dụng để xử lí các vấn đề gặp phải.

Khi làm việc với một Yêu cầu người dùng (User Story), chúng tôi đảm bảo tất cả những giải pháp đo
lường sản phẩm sẽ luôn có mặt để giám sát sản phẩm ở môi trường sử dụng chính. 

Thật sự thú vị khi thấy rằng chỉ 1/4 số người tham gia khảo sát đã thay đổi quy trình Kiểm thử và đảm bảo chất lượng để tiếp nhận những thử thách và cơ 
hội mà DevOps thực tế mang lại. Nhiều đội nhóm đang rà soát và kiểm thử việc triển khai sản phẩm của họ dựa trên những tính năng đã được đưa ra. Và 
việc giám sát môi trường sử dụng chính đang trở thành một phần của việc phân tích Yêu cầu người dùng (User Story). Một cách tổng quát, các đội kiểm thử 
đang trở thành những phần quan trọng trong quy trình giám sát và kiểm thử ở Môi trường người dùng chính.

Chúng tôi dùng những phản hồi và chỉ số từ việc giám sát môi trường sử dụng chính như là những
thông tin đầu vào cho việc lên kế hoạch, phát triển và kiểm thử tính năng.

Khi chúng tôi quyết định những gì để kiểm thử cho một US, chúng tôi xác định rõ những thứ cần được kiểm thử 
trước khi đưa lên môi trường chính, và những gì sẽ được kiểm thử ở môi trường chính (và kiểm thử như thế nào)

Một phần của qui trình kiểm thử trước khi lên môi trường người dùng thật, chúng tôi sẽ kiểm thử quá
trình triển khai, di chuyển dữ liệu và chuẩn bị trước quy trình thu hồi khi trường hợp xấu xảy ra. 

Chúng tôi lên kế hoạch cho những chiến lược triển khai khác nhau cho từng Yêu cầu người dùng
(US), dựa trên loại tính năng và những nguy cơ tìm ẩn liên quan.

Trong suốt quá trình triển khai, đội ngũ chúng tôi giám sát kĩ hệ thống trong lúc đánh giá sự ổn định 
của việc đẩy sản phẩm lên môi trường người dùng. 

Đội ngũ chúng tôi luôn tiến hành giám sát và thông báo sẽ ngay lập tức được phát đi nếu môi trường
sử dụng chính xuất hiện vấn đề.

Đội kiểm thử hoặc những kiểm thử viên của đội tham gia vào việc giám sát sản phẩm trên môi trường 
sử dụng chính để có thể đánh giá và xử lí nhanh các vấn đề.

Không
bao giờ

5

Rất 
thườn
xuyên

1
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Phần 4

Quan điểm
cá nhân
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Testing Skills and Knowledge Needed To Succeed
Shifts in importance of Skills and knowledge-areas needed for testers to thrive today.

Section Four Personal Perspective

5%45%50%Agile methodologies
3%32%65%API testing
40%48%11%Big data testing
45%44%11%Business, Marketing, Sales skills
10%53%37%Coaching/Training skills
1%18%81%Communication skills
13%53%34%Customer facing skills
20%60%20%Data analysis
38%48%14%Embedded systems and testing
28%52%20%Enterprise software and process testing (ERP, CRM, BI, etc)
5%40%55%Functional testing automation and scripting
1%38%62%General testing methodologies
40%47%13%IoT testing (Internet of Things)
43%49%9%Machine learning testing/AI
17%49%34%Microservices testing
16%57%28%Mobile technologies and testing
27%61%13%Ops (Operations) skills
10%54%36%Performance and load testing
16%66%18%Programming skills
10%52%38%Security testing
4%47%49%Test/Experiment Design
10%57%33%Test automation patterns, principles, practices
2%38%60%Web technologies and testing
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Phần 4 Quan điểm cá nhân

Kĩ năng Kiểm thử và kiến thức cần có để trở nên thành công
Những thay đổi về độ quan trọng của những kĩ năng và kiến thức cần thiết để kiểm thử viên
có thể làm tốt việc của mình ở thời điểm hiện tại.

Agile methodologies
API testing
Big data testing

     
              

  

 

 

 

 
    

 

  
  
 
   
  
   
    
      
  
  
  

Không quan 
trọngQuan trọngRất quan trọng Ngoài  việc kĩ năng giao tiếp

vẫn đang nằm  ở  vị trí  dẫn 
đầu trong danh sách quan 
trọng nhất của Kiểm thử 
viên, chúng ta cũng nhìn 
thấy những điểm đặc biệt 
được đưa ra:  kiểm thử  API 
hay  việc thiết kế  kiểm thử 
đang trở thành những kĩ 
năng quan trọng và cần 
thiết cho  kiểm thử  viên.  Bên
cạnh đó, điều thú vị nằm  ở 
chỗ  kĩ năng vận hành lại 
không nằm  ở  một vị trí cao 
hơn trong bảng này.



I will be in
a business

role

5%
6%
6%

I will not be
in the

technological
industry

2%
1%
2%

I will be
retired

3%
4%
2%

I don’t know
what I will
be doing 5
years from

now

18%
13%
19%

I will be a
testing

consultant or
coach

24%
19%
19%

I will be a
tester or

test
manager

37%
46%
38%

I will be a
programmer or
programming

lead

5%
5%
6%

I will be on an
agile

management
role

(Agile Coach, Scrum
Master, etc.)

6%
6%
8%
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Where Do You See Yourself 5 Years From Now?
Section Four

When you think about YOUR future 5 years from now... Where do you want to be?

Personal Perspective
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Phần 4 Quan điểm cá nhân

Bạn sẽ trở nên thế nào trong 5 năm tới?
Khi nào bạn nghĩ về tương lai 5 năm tới của bản thân bạn... bạn muốn ở đâu?

Tôi sẽ là kỹ sư
kiểm thử hoặc

quản lý về công
việc này

Tôi sẽ là chuyên
gia tư vấn hoặc là
huấn luyện viên về

kiểm thử

Tôi sẽ trở thành 
một lập trình viên 
hoặc một lập trình 

viên trưởng 

Master...)

Tôi sẽ làm việc
trong vai trò quản lý

mô hình Agile
(Agile Coach, Scrum

Tôi sẽ tham gia
vào vai trò

Kinh Doanh 

Tôi sẽ không
còn làm trong

ngành công nghệ 

Tôi sẽ nghỉ hưu 

Tôi không biết
thế nào trong 5

năm tới



Security Testing

Risk Analysis

Project Management

Performance
testing

Microservices

Functional
Testing

Exploratory
Testing

BDD

Technical Skills

API
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What Desired Skills, Knowledge And Experience
Are Hiring Managers Looking For?

Section Four

*Aggregated from open ended answers

TECHNICAL
SKILLS

TESTING
EXPERIENCE

Analytical

Communication Skills

Creative Thinking

Curiosity

Entrepreneurial

Flexibility

Positive Attitude

Self Learner

Detailed Oriented

Soft Skills

7%

4%

9%

10%

3%

6%

11%

10%

1%4%

Automation

Codeless
Automation

Programming

SQL

1%
1%

3%

1%
3%

4%

3%

3%

4%

4%

3%

1%

1%

Agile
Experience

Cloud
Testing

DevOps

Modern testing
Techniques

Unit
Testing

Total
30%

Total
35%

Total
35%

Personal Perspective

SOFT SKILLS
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Phần 4 Quan điểm cá nhân

Những kĩ năng, kiến thức và kinh nghiệm nào cần có mà các nhà tuyển 
dụng đang tìm kiếm? 
*Được tổng kết lại từ những câu hỏi mở

Kĩ năng mềm Phân tích 

Kĩ năng Giao tiếp

Sáng tạo 

Tò mò

khả năng kinh doanh

Tính linh hoạt 

Thái độ lạc quan 

Khả năng tự học

Hướng chi tiết 

Kĩ năng mềm khác 

Kĩ năng chuyên môn 

Kiểm thử tự động 

Kiểm thử tự động
không cần 
 lập trình

Lập trình

Những kĩ năng chuyên môn khác 

Kinh nghiệm
kiểm thử 

Kinh nghiệm
với Agile 

Kiểm thử 
điện toán đám mây 

Kiểm thử 
thăm dò 

Kiểm thử
chức năng

Những kĩ năng kiểm 
thử tiên tiến

Kiểm thử
hiệu năng

Quản lí dự án

Phân tích rủi ro

Kiểm thử bảo mật 
Kiểm thử
đơn vị 

Có thể may mắn hoặc không tùy vào quan điểm của bạn, kiểm thử viên đã và đang có một vai trò quan trọng đối với đội nhóm của họ. Điều này có 
nghĩa là bạn sẽ cần một bộ kĩ năng kết hợp phù hợp để có thể đáp ứng nhu cầu của chúng ta tùy vào vấn đề gì đang được đưa ra để giải quyết. Như 
mọi khi, khả năng linh hoạt, suy nghĩ phản biện và khả năng học tập là những đặc điểm cần thiết nhất đối với một kiểm thử viên để có thể thành công.



Section Four

I'd like to remove pointless management
layers and reporting lines.

I would likemy organization to actually
understand what testers actually do
and really care for quality.

Getting more information
on the end user's day to day
usage of the software.

Earlier access to CI/CD pipelines.

Testing should be involved already when
deciding on architecture or development tools,
so that testing point of view (e.g. supportability)
would be taken into consideration and also the
training of testers could start when
adapting new technologies.

Collaborative work culture is very difficult to
implement but easy to talk about. I think we
need a day to day real-time training on
collaborative work and objective based goals.

[ 23 ]

Personal Perspective
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Phần 4 Quan điểm cá nhân

Tôi muốn gỡ bỏ bớt những lớp quản lý và 
những quy trình báo cáo
không có ý nghĩa 

Tiếp cận sớm với những quy trình 
của CI/CD 

Tôi muốn tổ chức của tôi thực sự hiểu kiểm
thử viên rất quan tâm và làm rất nhiều
việc vì chất lượng sản phẩm 

Kiểm thử nên được áp dụng ngay từ xây dựng kiến
trúc hệ thống hoặc lựa chọn công cụ phát triển sản 
phẩm, để những góc nhìn về mặt kiểm thử có thể
được đưa vào trong việc đánh giá và cân nhắc lựa
chọn giải pháp. Việc huấn luyện kiểm thử viên cũng
cần phải bắt đầu khi có áp dụng công nghệ mới 

Có được thông tin về việc sử dụng
sản phẩm của người dùng ngày
qua ngày Văn hóa làm việc có tính hợp tác cao là một thứ rất khó để 

xây dựng dù được nói tới rất nhiều. Tôi nghĩ chúng ta cần 
những khóa huấn luyện ngày qua ngày trong thời gian thực 
về hợp tác làm việc và làm việc dựa trên những
mục tiêu chung.

Là một Kỹ sư kiểm thử, 
bạn mong muốn điều gì 
được thay đổi để tốt hơn 
trong công việc của mình
(về con người, tổ chức, 
và ngành công nghiệp 
phát triển phần mềm)?



That automation won't save the industry
alone, and that it comes with costs too.

Realize the vision in
modern Testing Principles.

More attention to requirements
development and maintenance,
and more value to reviews.

More collaboration between
testers and devs.

Clearer understanding that testing cannot
prevent bugs, that it can only provide
information within a particular context
which may or may not expose issues

I would love to see that the world understands
that testers are not failed programmers, but
highly qualified IT professionals with a wide variety
of skills and very different competencies.

Section Four
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Personal Perspective
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Quan điểm cá nhân Phần 4

Kiểm thử tự động sẽ không cứu rỗi ngành kiểm thử
một mình, và chưa kể là giá cả rất là cao. 

Mọi người cần hiểu rõ hơn rằng kiểm thử
không thể ngăn cản vấn đề xảy ra, mà chỉ
cung cấp thông tin trong một ngữ cảnh
nhất định chúng ta có thể hoặc không
để lọt vấn đề lên môi trường sử dụng
chính

Nhận ra tầm nhìn của những
nguyên tắc kiểm thử thế hệ
mới 

Nhiều sự hợp tác hơn giữa
kiểm thử viên
và lập trình viên 

Để tâm nhiều hơn vào việc phát triển
và cải thiện yêu cầu sản phẩm, 
và nhiều giá trị hơn cho việc rà soát
lại yêu cầu sản phẩm.

Tôi muốn thấy thế giới hiểu rằng kiểm thử viên
không phải những lập trình viên thất bại, mà là
những chuyên viên được đánh giá cao và được
chứng minh với một bộ kĩ năng rộng và rất có
tính cạnh tranh. 

Là một Kiểm thử 
viên, bạn mong 
muốn thay đổi điều 
gì (về con người, tổ 
chức, và lĩnh vực 
Kiểm thử) điều có 
thể giúp bạn làm tốt 
hơn trong công việc 
Kiểm thử?



Personal PerspectiveSection Four

I would like to seemore quality focus shift
from testers to developers.

I'd likemanagement to stop seeing
automation as a silver bullet solution that
guarantees bug free software and
replaces testers.

More time spent on the business problem to
get the right technical solution.

More proper Agile planning and
structuring upfront including Architecture
decisions, to align with quality aspects. For
example making small chunks of stories

[ 25 ]

Project leads and scrummaster taking
tester estimation efforts into sprints.
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Phần 4 Quan điểm cá nhân

Nhiều thời gian hơn dành ra cho vấn đề của nghiệp 
vụ để có thể xác định đúng giải pháp kĩ thuật
cho vấn đề đó. 

Tôi muốn lấy sự ưu tiên về chất lượng chuyển từ kiểm 
thử viên sang lập trình viên 

Tôi muốn thấy đội ngũ quản lí dừng việc nhìn vào 
kiểm thử tự động như là một "viên đạn bạc" có 
thể đảm bảo sản phẩm không có vấn đề, và thay 
thế hoàn toàn kiểm thử viên. 

Những người dẫn đầu dự án và 
Scrum master nên tính ước lượng
của Kiểm Thử viên vào việc ước lượng
cho sprints. 

Nhiều cấu trúc, hay kế hoạch Agile thích hợp hơn , 
bao gồm những quyết định đưa ra về kiến trúc, cần 
đảm bảo những khía cạnh về chất lượng. 
Ví dụ: làm một loạt những yêu cầu nhỏ để kiểm thử 
dần sẽ nhẹ nhàng hơn kiểm thử tất cả vào cuối 

Là một Kiểm  thử 
viên,bạn  mong  muốn 

thay  đổi  điều  gì (về  con
người, tổ chức,  và lĩnh  
vực Kiểm  thử)  điều có 
thể giúp  bạn làm tốt 
hơn trong công việc 
Kiểm thử?

Hiểu rõ hơn về những gì mà Tự động hóa 
Kiểm Thử có thể triển khai và áp dụng tốt 
nhất.

Kiểm thử ngay tại giai đoạn lấy và phân tích nghiệp vụ.
sprints.

Những quy trình trong tổ chức của tôi
thay đổi rất chậm và ảnh hưởng tới 
khả năng của chúng tôi trong việc 
đáp ứng Agile/DevOps. Việc này tạo 
nên những khó khăn với việc quản lí 
triển khai sản phẩm và hỗ trợ sản 
phẩm.
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Nhóm cộng tác viên và chuyển ngữ  sang Tiếng Việt:
 Từ NGÔ VĂN (QC Director)
 Ngọc NGUYỄN THỊ MỸ (QC Manager)
 Bình NGUYỄN HUY (Automation QC Manager)
 Thủy PHẠM THANH (QC Manager)
Lưu ý: Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện và chuẩn hóa các thuật ngữ Tiếng Việt trong lĩnh vực Kiểm thử chất 
lượng phần mềm. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng gửi về mail: vn_opd_qcleader@positivethinking.tech. Xin cảm ơn!

 
 
 
     

     
      
      
        

 
    

     
     
  

Lời  kết
Những thách thức mà kiểm thử viên phải đối mặt đang chuyển đổi khi thực tiễn của các tổ chức 
đang thay đổi và phát triển qua thời gian. Đây không phải là điều mới hay bất ngờ, nhưng điểm 
bất ngờ là chúng ta vẫn đang cần thời gian để thích ứng với những thử thách mới. Chúng ta có 
thể thấy những đội nhóm đang cố rút ngắn thời gian, đặc biệt là khi chúng ta là một phần của đội 
nhóm Agile, và kiểm thử tự động tăng lên khi thời gian kiểm thử buộc phải giảm xuống mà công 
nghệ vẫn đang phát triển. Tuy nhiên điều chúng ta chưa thấy sự chủ động thúc đẩy từ Kiểm thử 
viên để có thể tham gia nhiều hơn nhằm tăng thêm chất lượng của tổ chức.

Chúng ta cần tham gia nhiều hơn vào những tác nhân ảnh hưởng đến chất lượng của môi trường 
người dùng chính, và đảm bảo tất cả những gì chúng ta thu thập và học hỏi được khi duy trì và 
vận hành hệ thống sẽ được dùng để cải thiện sản phẩm. Chúng ta cần phải đẩy mạnh chất lượng 
càng sớm trong quy trình càng tốt, bằng cách tham gia nhiều hơn và chịu trách nhiệm nhiều hơn 
trong những quy trình CI và kiểm thử liên quan. Một cách tổng quát, chúng ta phải nhìn nhận 
thách thức này như là cơ hội vàng để chúng ta đem lại nhiều giá trị hơn cho tổ chức.

Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người đang đọc những dòng này đứng lên, đối mặt với thách thức 
này và nhìn vào năm 2022 như là năm của sự thay đổi, trước tiên là cá nhân, đội nhóm và cộng 
đồng của Kiểm thử viên và những Chuyên viên chất lượng.



[ 27 ]

Sponsors

© 2022 H.S PractiTest Ltd. All rights reserved

Các nhà tài trợ

  Báo cáo này được đem đến bởi

 

 
 

 

 

 

 

 

Tea-time with Testers, là nguyệt san lớn nhất về  kiểm thử  phần mềm của thế  giới.
Với làn sóng thay  đổi  đang càng quét qua các  đơn vị  kinh doanh, Kiểm thử và cộng  
đồng kiểm thử  viên chắc chắn không còn như  trước. Trà chiều với kiểm thử  viên  
đảm bảo người  đọc có tất cả  các sự  nâng cấp cần thiết  để đối mặt với thách thức  
của tương lai. Nguyện san  đưa người  đọc vào sâu hơn  để  có một cái nhìn toàn  
diện về  thế  giới của kiểm thử  phần mềm.

Với làn sóng thay  đổi  đang càng quét qua các  đơn vị  kinh doanh, kiểm thử và cộng  
đồng kiểm thử  viên chắc chắn không còn như  trước. Trà chiều với kiểm thử  viên  
đảm bảo người  đọc có tất cả  các sự  nâng cấp cần thiết  để đối mặt với thách thức  
của tương lai. Nguyện san  đưa người  đọc vào sâu hơn  để  có một cái nhìn toàn  
diện về  thế  giới của kiểm thử  phần mềm.

Kể từ khi ra mắt năm 2011, nguyện san này đã trở thành tiêu chuẩn của các tạp chí
về kiểm thử. Đây là tạo chí đầu tiên đem lại những báo cáo nghiêm túc về giả thiết 
và ý kiến trong giới kiểm thử. Và lại một lần nữa, tạp chí này cũng lần đầu tiên đem
đến cả một chủ  đề về kĩ thuật chi tiết và gần hơn với người đọc. 

Đây là nguyệt san duy nhất trong giới kiểm thử thế giới được biết đến với chất 
lượng của nội dung, tác giả và cách độc đáo để  đưa ra thông tin

Hiện tại, Tea-time with Testers là ấn phẩm có người đọc nhiều nhất trong hệ thống 
tạp chí kiểm thử tiếng Anh trên thế giới.

Để tìm hiểu nhiều hơn xin truy cập: www.teatimewithtesters.com

 Quản lí tất cả  các loại kiểm thử: bằng tay, kiểm thử  khai phá và tự  
động hóa cho tất cả  các phương pháp: Waterfall, Agile or DevOps.

 Kết nối tất cả  các mặt của việc kiểm thử  thông qua những liên kết nội
bộ  với những công cụ  quản lí lỗi phần mềm, tự  động hóa, và CI/CD, 
cho một quy trình duy nhất và cải thiện khả năng giao tiếp của  đội 
nhóm.

 Tuyển chọn và  đưa ra những góc nhìn có giá trị  về  kết quả trực tiếp 
của việc kiểm thử  thông qua hệ  thống báo cáo và bảng báo cáo có 
thể  thay  đổi  được.

 Đưa ra quyết  định thông minh hơn và triển khai sản phẩm tốt hơn, 
nhanh hơn.

Để  tìm hiểu thêm và có 15 ngày dùng thử  miễn phí, vui lòng truy cập 
webite: www.practitest.com.

PractiTest  là một giải pháp quản lí kiểm thử  cho phép tổ  chức,tiến 
hành và trực quan hóa khối lượng cộng việc  đảm bảo chất lượng của 
bạn. Sản phẩm cho phép:
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Cộng tác viên

  Xin gửi lời cảm ơn sau sắc tới các cộng tác 
viên của chúng tôi


	Untitled
	Untitled



