
ปัจจยัเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อความตัง้ใจลาออกก่อนเกษียณ 

ของข้าราชการสรรพากรในภาคใต้ 

Technology Factors Affecting Turnover Intentions before Retirement Age of the 

Revenue Officers in Southern Thailand 

                                  สุพรรษา  เกศรนิทร ์

บทคดัย่อ 

 

รายงานการคน้ควา้อสิระและบทความวจิยัฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ  1) ศกึษาปัญหาการลาออก

ก่อนเกษียณอายุราชการของขา้ราชการสรรพากรในภาคใต้ 2) ศกึษาปัจจยัเทคโนโลยทีี่มผีลต่อความ

ตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณของขา้ราชการสรรพากรในภาคใต้ เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ทําการศกึษากลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 340 คน  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการวจิยัในครัง้น้ี 

 ผลการศกึษาวจิยัพบว่า 1) ปัญหาการลาออกก่อนเกษยีณอายุราชการของขา้ราชการสรรพากร

ภาคใต้ ระดบัความเห็นของการลาออกอยู่ในระดบัปานกลาง  2) ปัจจยัเทคโนโลยมีผีลต่อความตัง้ใจ

ลาออกก่อนเกษยีณของขา้ราชการสรรพากรภาคใต ้จาํนวน  4 ดา้น  1. การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั ไม่

มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ (r = -0.94 , p-value = 0.085) 2. ความง่ายในการใช้

งานไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ (r = -0.029 , p-value = 0.596) 3. ทศันคตขิอง

ผูใ้ชง้านไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ (r = -0.046, p-value = 0.396 ) 4. 

พฤตกิรรมของผูใ้ชง้านมคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(r = -

0.122 , p-value = 0.025) กล่าวคอื หากพฤตกิรรมของผูใ้ชง้านเทคโนโลยมีเีพิม่ขึน้ จะส่งผลใหค้วาม

ตัง้ใจลาออกลดลง 

คาํสาํคญั: ปัจจยัเทคโนโลย ี, ความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ 

 

ABSTRACT 

 

 This independent study report and research article were aimed 1) to examine 

the problems on turnover before the retirement age of the Revenue Officers in Southern 

Thailand, 2) to explore technology factors that have affected the turnover intentions before the 

retirement age of the Revenue Officers in Southern Thailand. This is a quantitative method. The 

samples included 340 persons. The questionnaire was used as a research instrument. 



The results showed as follows: 1) problems on turnover before the retirement age of the 

Revenue Officers in Southern Thailand was of the moderate level of opinion, 2) technology 

factors affecting the turnover intentions before the retirement age of the Revenue Officers in 

Southern Thailand included four areas; namely, perceived retirement benefits have no 

relationship with turnover intentions before retirement age (r = -0.94, p-value = 0.085), 2. ease 

of use of technology have no relationship with turnover intentions before retirement age (r = -

0.029, p-value = 0.596), 3. technology user's attitude have no relationship with turnover 

intentions before retirement age (r = -0.046, p-value = 0.396 ), and 4. technology user’s 

behavior has a statistically significant relationship with turnover intentions before retirement age 

(r = -0.122, p-value = 0.025), that is, if the technology user’s behavior increases, turnover 

intention decreases consequently. 

Keywords : Technology Factors, Turnover Intentions Before Retirement Age  

1. บทนํา 

1.1  ความเป็นมา และความสาํคญัของปัญหา 

 ทรพัยากรมนุษย์เป็นบุคลากรซึ่งมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะสามารถทํางานให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์กรหรอืเป็นบุคลากรในองค์กรที่สามารถสร้างคุณค่าของระบบการบรหิารงานของ

องค์กรให้บรรลุวตัถุประสงคท์ี่ต้องการได ้ดงันัน้องค์กรต่าง ๆจงึมหีน้าที่ในการบรหิารทรพัยากรมนุษย์

เพื่อให้ปฏบิตัิงานจนบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรซึ่งต้องใช้การวางแผนเชงิกลยุทธ์ด้านการบรหิาร

ทรพัยากรมนุษย ์ เขา้มาช่วยในการทีอ่งคก์รจะกระทําภารกจิหลกัใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละมซีึง่

ประสทิธภิาพนัน้  องค์กรจําเป็นจะต้องมบุีคลากรทีม่คีุณภาพในปรมิาณที่เหมาะสมกบังาน  ดงันัน้  ใน

การบริหารทรพัยากรมนุษย์ขององค์กร  จึงจดัเป็นสิ่งที่สําคัญมากอย่างหน่ึง  สําหรับใช้ในการ

บรหิารงานเพราะบุคลากรเป็นทัง้ฝ่ายจดัหาและบรหิารการใช้ทรพัยากรในด้านอื่น ๆ  เช่น เงนิ วสัด ุ

อุปกรณ์  ซึง่ถ้าองคก์รเริม่ต้นดว้ยการมบุีคลากรทีด่มีคีวามสามารถปัจจยัดา้นอื่น ๆ กจ็ะดตีามมาดงันัน้

การบรหิารทรพัยากรมนุษยจ์งึมคีวามสําคญัต่อการพฒันาองคก์รเป็นอยา่งยิง่ 

 ดว้ยเทคโนโลยมีกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สรรพากรในภาคใต้เองก็ต้องมกีารปรบัระบบ

การทาํงานเพื่อใหเ้ขา้กบับรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป จงึมนีโยบายในการก้าวสู่การเป็น D-Court 2020 ส่งผล



ใหบุ้คลากรในองค์กรมคีวามจาํเป็นต้องพฒันาศกัยภาพตนเองเพื่อใหร้องรบัการทํางานในยุคดจิทิลั ให้

เขา้กบัเทคโนโลย ีและนวตักรรมทีเ่กดิขึน้  

 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึสนใจที่จะศึกษาปัจจยัเทคโนโลยทีี่มผีลต่อความตัง้ใจลาออกก่อนเกษียณของ

ข้าราชการสรรพากรในภาคใต้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนา

ทรพัยากรมนุษย ์และการรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยากรมนุษยอ์นัมคี่าขององคก์ารต่าง ๆ ในอนาคต 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปัญหาการลาออกก่อนเกษยีณอายขุองขา้ราชการสรรพากรในภาคใต้ 

2. เพื่อศกึษาปัจจยัเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณของขา้ราชการสรรพากร

ในภาคใต ้

1.3 ขอบเขตการวิจยั 

- ขอบเขตด้านประชากร  

ประชากรคอื ขา้ราชการสรรพากรในภาคใต ้จาํนวน 340 คน  

- ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การวจิยัเรือ่งปัจจยัเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณของขา้ราชการสรรพากร

ในภาคใต ้มขีอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ 

- ปัจจยัเทคโนโลย ี

- ความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ 

- ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ 

 1.เพศ   4. ประสบการณ์ 

 2. อายุ   5. รายได ้

 3. ระดบัการศกึษา 

1.4  สมมติฐานของการวิจยั 

 1. ปัจจยัส่วนส่วนบุคคลมคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ 

 2. ปัจจยัเทคโนโลยมีคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ 

  คาํถามของการวิจยั 

1. ปัญหาการลาออกก่อนเกษยีณอายขุองขา้ราชการสรรพากรในภาคใตเ้ป็นอย่างไร 

2. ปัจจยัเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณของขา้ราชการสรรพากรในภาคใต ้

อยูใ่นระดบัใด 

 

 

 



2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การยอมรบัเทคโนโลยี 

อรวรรณ  สุขยานี (2558 ) ได้อธบิายแบบจําลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(TAM) ประกอบด้วย

ปัจจยัสาํคญั 4 ปัจจยั ดงัน้ี 

1) การรบัรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึง ระดบัของผู้ใช้งานที่เชื่อว่า

เทคโนโลยทีีนํ่ามาใชจ้ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในงานของตน การรบัรูถ้งึประโยชน์มอีทิธพิลอย่างมากต่อ

การยอมรบัเทคโนโลยผีูใ้ชง้าน 

2) การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) หมายถงึระดบัซึง่ผูใ้ชง้านเชื่อ

ว่าเทคโนโลยทีีใ่ชจ้ะตอ้งมคีวามง่ายในการใชง้าน สามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ต้องใชค้วามพยายาม ซึง่การ

รบัรูถ้งึความงา่ยในการใชง้านมอีทิธพิลต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใชง้าน  

3) ทศันคตทิีม่ต่ีอการใชง้าน (Attitude Toward Using) หมายถงึ ทศันคตขิองผูใ้ชง้านทีม่ต่ีอ

เทคโนโลยซีึ่งจะนําไปสู่พฤตกิรรมที่มต่ีอเทคโนโลยนีัน้ ๆ เช่น รูส้กึสนใจที่จะใช้งานรูว้่าระบบนัน้ ๆ ดี

หรอืไม่ดรีูส้กึชอบหรอืไม่ชอบระบบนัน้ ๆ ซึ่งทศันคตทิี่มต่ีอการใช้งานจะได้รบัอทิธพิลจากการรบัรูถ้ึง

ประโยชน์ ความคาดหวงัในประสทิธภิาพและการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน  

4) พฤติกรรมของผู้ใช้งาน (Behavioral Intention) หมายถงึ พฤตกิรรมของลูกค้าที่มต่ีอ

เทคโนโลยนีัน้ ๆ โดยพฤตกิรรมดงักล่าวจะได้รบัอิทธพิลจากการรบัรูถ้ึงประโยชน์ของเทคโนโลยแีละ

ทศันคตทิีม่ต่ีอเทคโนโลย ี

ความตัง้ใจลาออก 

Mejia, Balkin, และ Candy (1998) ไดอ้ธบิายความหมายของการลาออกจากงานของพนักงาน 

ดงัน้ี 

1. การลาออกจากงานโดยความสมคัรใจของพนกังาน เกดิขึน้เมื่อพนักงานตดัสนิใจดว้ย เหตุผล

สวนตัว หรือเหตุผลที่เกี่ยวกับอาชีพ การตัดสินใจอาจเป็นเพราะพนักงานได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิม 

ต้องการเปลีย่นอาชพี ตอ้งการมเีวลาอยู่กบั สรุปคอืพนักงานออกจากงานเน่ืองจากความไม่ดงึดูดใจกบั

ไม่มคีวามสุขในงานที่ทําการลาออกจากงานด้วยความสมคัรใจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คอื การ

ลาออก (Quits) กบัการเกษยีณอาย ุ(Retirements)  

(1) การลาออก การตดัสนิใจลาออกของพนักงานขึน้อยู่กบัพนักงานไม่พอใจในงานทีท่ํา และมี

ทางเลอืกทีด่งึดดูใจภายนอกมากกว่าในองคก์ร ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะงานสภาพแวดลอ้มหรอื ทัง้สองอยา่ง 

(2) การเกษยีณอาย ุจะต่างไปจากการลาออกจากงานหลายประการประการแรกการเกษยีณอายุ

เป็นการสิ้นสุดอาชีพของพนักงาน แต่การลาออกจากงานเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ ประการที่สองการ

เกษยีณอายุเน่ืองมาจากทีพ่นักงานตองการไดร้บัประโยชนเกื้อกูลในการเกษยีณจากองคก์ร ซึง่เป็นราย

ไดทีอ่อมไวใหก้บัพนกังาน และเป็นความมัน่คงทางสงัคม พนักงานทีล่าออกจะไม่ไดร้บัประโยชนเกื้อกูล



น้ี ประการสุดท้ายองค์กรมีแผนการเกษียณอายุล่วงหนา พนักงานจึงลาออกจากงานตามแผน

เกษยีณอาย ุ

2. การลาออกจากงานที่ไม่ใช่ความสมคัรใจการพ้นจากงานประเภทน้ีเกดิขึน้จากการที่ฝ่าย

บรหิาร หรอืองค์กรพจิารณาให้พนักงานลาออกจากงาน เน่ืองมาจากความจําเป็นทางเศรษฐกิจ หรอื

พนักงานไม่เหมาะสมกบัองคก์ร การลาออกจากงานโดยไม่สมคัรใจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื การ

ไล่ออก (Discharges) และการปลดออกหรอืเลกิจา้ง (Layoffs)  

(1) การไล่ออก เกดิขึน้เมื่อฝ่ายบรหิารหรอืองค์กรพจิารณาว่าพนักงานไม่เหมาะสมกบัองคก์ร 

อาจเป็นเพราะพนักงานปฏบิตังิานไม่ได้ผลด ีหรอืถูกไล่ออกเพราะพนักงานประพฤตปิฏบิตัทิี่เสยีหาย

รา้ยแรง ทุจรติเสื่อมเสยีศลีธรรม เป็นตน้ 

(2) การปลดออกหรอืเลกิจางพนักงาน นับเป็นวธิกีารทีรุ่นแรง สาเหตุของการปลดออกจากงาน

อาจจะเน่ืองมาจากสภาพแวดล้อม หรอืกลยุทธขิององค์กรเปลี่ยนไป ทําให้เป็นแรงผลกัดนัที่ต้องลด

กําลังคน การแข่งขนักันรุนแรง การลดการผลิต การเปลี่ยนเทคโนโลยีตลอดจนสภาพปัญหาทาง

เศรษฐกจิและการเงนิ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.วิธีดาํเนินการวิจยั 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการสรรพากรในภาคใต ้ตามกรอบ

อตัรากําลงัของกรมสรรพากร จาํนวน 1,962 คน  

 ในการสุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-

probability Sampling) เป็นการสุ่มแบบโควตา้ (Quota sampling ) โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ไปยงั

ขา้ราชการ 14  จงัหวดั จงัหวดัละ 30 คน 

 ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดบัการศกึษา 

- รายได ้ 

- ประสบการณ์ 

ปัจจยัเทคโนโลยี 
- การรบัรูถึ้งประโยชนท่ี์ไดร้บั 
- ความง่ายในการใชง้าน 

 - ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน 
 -  พฤติกรรมของผูใ้ชง้าน 

 

ความตัง้ใจลาออกก่อนเกษียณ 



2 

2 

    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาวจิยัไดม้าจากการคาํนวณโดยใชส้ตูรการหากลุ่มตวัอยา่งของ 

Yamane (1970) 

  สตูร   n   =  N        

               1 + N (e)  

   n = จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

   N = จาํนวนรวมทัง้หมดของประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 

   e = ค่าเปอรเ์ซน็ของความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตวัอยา่ง (โดยกําหนด ค่า

ความคลาดเคลื่อนใหเ้ท่ากบั 0.5 ) 

 จาํนวนรวมทัง้หมดของประชากรทีใ่ชใ้นการคํานวณ จาํนวน  1,962 คน ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 

95% ค่าความคลาดเคลื่อน + 5% สามารถคาํนวณกลุ่มประชากรไดด้งัน้ี 

  สตูร   n   =  1,962        

               1 + 1,962 (0.05)  

     =     332.26 

 จากการคํานวณทําใหง้านวจิยัครัง้น้ีตอ้งการกลุ่มตวัอยา่ง อยา่งน้อย  333  คน ผูว้จิยัไดป้รบั

เพิม่เป็น 340  คน 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ โดยศกึษาจาก

แนวคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

 ตอนที ่1 เป็นคาํถามขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่ประกอบ ไป

ดว้ย ขอ้มลูเกีย่วกบั อาย ุเพศ ระดบัการศกึษา รายได ้ประสบการณ์ 

 ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัญหาการลาออกก่อนเกษยีณอายขุองขา้ราชการสรรพากรใน

ภาคใตเ้ป็นคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาค

(Interval Scale) ตามรปูแบบของ Likert Scales  

 ตอนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณของ

ขา้ราชการสรรพากรในภาคใต ้โดยใชแ้นวคดิทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลยใีนการออกแบบ 

แบบสอบถาม เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท

อนัตรภาค(Interval Scale) ตามรปูแบบของ Likert Scales โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน                   ระดบัความคดิเหน็  



5    มากทีสุ่ด 

    4    มาก 

    3    ปานกลาง 

    2    น้อย 

    1    น้อยทีส่ดุ 

3.3 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มีขัน้ตอน ดงัน้ี 

 สรา้งแบบสอบถามเป็นรายขอ้ โดยครอบคลุมเน้ือหาตามจดุมุง่หมายทีต่้องการ นําแบบสอบถาม

ทีป่รบัปรงุแลว้เสนอผูท้รงคุณวุฒ ิจาํนวน 3 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการตรวจสอบความตรงเชงิ

เน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คําถามและวตัถุประสงค ์(Index of 

Item of Objective Congruence : IOC) ซึง่ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.67 –1.00  ไดค้่าดชันี

ความสอดคลอ้งที ่0.97  จากนัน้นําไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มทดลองทีเ่ป็นขา้ราชการทีไ่ม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่าง จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นัระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมมากกว่า 0.7นําแบบสอบถามที่

หาค่าอํานาจจาํแนกแลว้ มาวเิคราะหห์าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัโดยการหาค่าสมัประสทิธิ ์

แอลฟ่า (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรสีะอาด. 2545 : 99) ไดค้่าความเชื่อมัน่

ของเครือ่งมอื  

 - ปัญหาการลาออกก่อนเกษยีณอายขุองขา้ราชการสรรพากรในภาคใต้  ไดค้่าความเชื่อมัน่ของ

เครือ่งมอื  0.724 

 - ปัจจยัเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณของขา้ราชการสรรพากรในภาคใต ้  

ไดค้่าความเชื่อมัน่ของเครือ่งมอื 0.855 

6. นําแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบความเชื่อมัน่แลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งกําหนด เพื่อนําผลมา

วเิคราะหต์ามวตัถุประสงคแ์ละสมมตฐิานการวจิยัต่อไป 

3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัดาํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) คอื ขอ้มูลที่ได้จากการสํารวจเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตัวอย่างข้าราชการสรรพากรภาคใต้ที่ผู้ว ิจยักําหนด ได้มาจากการแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน 

Google from โดยส่งแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ไปยงัขา้ราชการสรรพากรในแต่ละจงัหวดั 

2. ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3.  นําแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืมาตรวจสอบความสมบรูณ์ แลว้ดาํเนินการวเิคราะห ์สรปุผล 

ตามขัน้ตอนของการวจิยั  



3.5  การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

  นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอย่างมาตรวจสอบความสมบรูณ์ แลว้นําไปกรอกขอ้มลูลงใน

โปรแกรมสถติสิาํเรจ็รปูเพื่อการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์(Statistic Package for the Social Science: 

SPSS) โดยดาํเนินการวเิคราะห ์ดงัต่อไปน้ี 

1. แบบสอบถามตอนที ่1 เป็นขอ้มลูทัว่ไป ทาํการวเิคราะหโ์ดยวธิหีาค่าจาํนวน และรอ้ยละ 

2. แบบสอบถามตอนที ่2 และ ตอนที ่3 ทาํการวเิคราะหโ์ดยวธิกีารหาค่าเฉลีย่ (Mean) และ 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแบ่งคะแนนเฉลีย่เพื่อใชใ้นการอธบิายผลขอ้มลู

ออกเป็น 5 ระดบั 

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 1.00 – 1.80   หมายถงึ  ระดบัความเหน็ตํ่ามาก 

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 1.81 – 2.60   หมายถงึ  ระดบัความเหน็ตํ่า 

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 2.61 – 3.40  หมายถงึ  ระดบัความเหน็ปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 3.41 – 4.20  หมายถงึ  ระดบัความเหน็มาก 

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 4.21 – 5.00  หมายถงึ  ระดบัความเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

3. ศกึษาความสมัพนัธข์องปัจจยัสว่นบุคคลทีม่ผีลต่อความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณของ

ขา้ราชการสรรพากรในภาคใตโ้ดยใช ้Pearson Chi-Squre 

4. ศกึษาความสมัพนัธข์องปัจจยัเทคโนโลยมีผีลต่อความตัง้ใจลาออกของขา้ราชการภาคใตโ้ดย

ใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 เพื่อใหก้ารดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัใชส้ถติใินการ

วจิยัดงัน้ี 

1. สถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื 

1.1 การหาค่าความเทีย่งตรงตามเน้ือหา โดยการหาดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item 

Objective Congruence: IOC) ระหว่างคาํถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1.2 การวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis)  

2.   สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

2.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) 

 2.2 ค่าเฉลีย่ (Mean) 

 2.3 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2.4 การวเิคราะหด์ว้ย Pearson Chi-Squre 

 2.4การวเิคราะหด์ว้ยสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  

 



4. ผลการวิจยั 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนส่วนบุคคลมคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ 

 ในการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลมคีวามสมัพนัธ์ความตัง้ใจลาออกก่อนเกษียณผู้วจิยัใช้ค่าสถิต ิ

Chi-Square เพื่อทดสอบสมมตฐิานการวจิยั  โดยการตัง้สมมตฐิานดงัน้ี 

 H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลไมม่คีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ 

 H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลมคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ 

 โดยจะยอมรบัสมมตฐิานหลกั คอื H0   เมื่อค่า 2-tailed Prob.(P)  มคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 

และจะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั คอื H0 เมื่อค่า 2-tailed Prob.(P) มคี่าน้อยกว่า 0.05 หรอื 0.01 ผลการ

ทดสอบสมมตฐิาน ไดผ้ลลพัธด์งัน้ี 

 แสดงค่า Chi-Square ของปัจจยัส่วนบคุคล 

คูค่วามสมัพนัธ ์ Chi-Square df P-value 

เพศกบัความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ 16.693 4 0.002 

อายกุบัความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ 31.579 12 0.002 

ระดบัการศกึษากบัความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ 6.173 8 0.628 

รายไดก้บัความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ 19.736 12 0.072 

ประสบการณ์กบัความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ 53.250 16 0.000 

 จากการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตัง้ใจลาออกก่อนเกษียณของ

ขา้ราชการสรรพากรในภาคใตด้ว้ยค่าสถติ ิChi-Square ผลปรากฏว่า เพศ มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจ

ลาออกก่อนเกษียณของข้าราชการสรรพากร อย่างมนีัยยะสําคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05   อายุของ

ขา้ราชการ มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณของขา้ราชการอย่างมนีัยยะสําคญัทางสถติ ิ

ทีร่ะดบั 0.05  ระดบัการศกึษา ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณของขา้ราชการอย่าง

มนียัยะสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05   รายไดข้องขา้ราชการสรรพากร ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจ

ลาออกก่อนเกษียณของข้าราชการอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05   ประสบการณ์มี

ความสมัพนัธก์บัความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณของขา้ราชการอย่างมนียัยะสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05   

 

 

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัเทคโนโลยมีคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ 

 ในการศกึษาปัจจยัเทคโนโลยมีคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณผูว้จิยัใชค้่าสถติ ิ

Chi-Square เพื่อทดสอบสมมตฐิานการวจิยั  โดยการตัง้สมมตฐิานดงัน้ี 



 H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลไมม่คีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ 

 H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลมคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ 

 โดยจะยอมรบัสมมตฐิานหลกั คอื H0   เมื่อค่า P-value  มคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 และจะ

ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั คอื H0 เมื่อค่า P-value มคี่าน้อยกว่า 0.05 หรอื 0.01 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ไดผ้ลลพัธด์งัน้ี 

ตารางท่ี 14  แสดงผลการวิเคราะหส์หสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อความตัง้ใจ

ลาออกก่อนเกษียณและความตัง้ใจลาออกก่อนเกษียณ 

 

ปัจจยัเทคโนโลย ี
ความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ 

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

ของเพยีรส์นั(r) 
p - value ระดบัความสมัพนัธ ์

การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั -0.094 0.085 ไมม่คีวามสมัพนัธ ์

ความงา่ยในการใชง้าน -0.029 0.596 ไมม่คีวามสมัพนัธ ์

ทศันคตขิองผูใ้ชง้าน -0.046 0.396 ไมม่คีวามสมัพนัธ ์

พฤตกิรรมของผูใ้ชง้าน -0.122* 0.025 มคีวามสมัพนัธ ์

*ค่าระดบันยัสําคญั น้อยกว่า 0.05 

**ค่าระดบันยัสําคญั น้อยกว่า 0.01 

    จากตารางที่ 14  จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ ระหว่าง ปัจจยัเทคโนโลย ีกบัความตัง้ใจลาออก

ก่อนเกษยีณ ของขา้ราชการสรรพากรในภาคใต้ โดยใชค้่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั จาํนวน 4 

ดา้น ดงัน้ี 

 1. การรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบั ไม่มคีวามสัมพนัธ์ กับ ความตัง้ใจลาออกก่อนเกษียณของ

ขา้ราชการสรรพากรใน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  (r = -0.094, p-value = 0.085)   

 2. ความงา่ยในการใชง้าน ไม่มคีวามสมัพนัธ ์กบั ความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณของขา้ราชการ

สรรพากรใน  อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (r = -0.029 p-value = 0.596)  

 3. ทศันคตขิองผู้ใช้งาน ไม่มคีวามสมัพนัธ์ กบั ความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณของขา้ราชการ

สรรพากรใน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (r = -0.046 , p-value = 0.396) 

 4. พฤตกิรรมของผูใ้ชง้าน  มคีวามสมัพนัธ ์ กบั ความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณของขา้ราชการ

สรรพากรใน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (r  =  -0.122,  p - v a l u e  =  0.025)  

อภิปรายผล 

 ในการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีไดท้ําการศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อความ

ตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณของขา้ราชการสรรพากรในภาคใต ้โดยสามารถอธบิายผลการศกึษาวจิยัไดด้งัน้ี  



 เพศ  จากการศกึษาพบว่า เพศ ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพรรษา พุ่มพวง  ไดศ้กึษา ไดศ้กึษา ปัจจยัทีม่ผีลต่อแนวโน้มการลาออก

ของพนักงานเอกชนแห่งหน่ึง เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร พบว่า  เพศ  ที่แตกต่างกนัมผีลต่อ

การตดัสนิใจลาออกทีแ่ตกต่างกนั 

 อายุ และประสบการณ์ จากการศึกษาพบว่า อายุ และประสบการณ์ในการทํางาน มี

ความสมัพนัธ์กับความตัง้ใจลาออกก่อนเกษียณ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ณปภชั นาคเจอืทอง  

(2552) ได้ศึกษา ปัจจยัที่มผีลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในสวนอุตสากรรมโรจนะ จงัหวดั

พระนครศรอียธุยา พบว่า อาย ุและอายงุาน ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อแนวโน้มการตดัสนิใจลาออกทีแ่ตกต่าง

กนั 

 ระดับการศึกษาและรายได้ จากการศึกษาพบว่า  ระดบัการศึกษาและรายได้ต่อเดือนของ

ขา้ราชการ  ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศ ิ อ่วม

เพง็ (2558) ไดศ้กึษาเรือ่งปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจลาออกของพนักงาน : กรณีศกึษา บรษิทั ปนูซิ

เมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ระดบัการศกึษา และรายได้ ที่แตกต่างกนั ไม่มต่ีอ

ความตัง้ใจลาออกของพนกังาน 

 ปัจจยัเทคโนโลยมีคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณ จากการศกึษาพบว่า 

 1. การรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบั ไม่มคีวามสัมพนัธ์ กับ ความตัง้ใจลาออกก่อนเกษียณของ

ขา้ราชการสรรพากรในภาคใต ้ 

 2. ความงา่ยในการใชง้าน ไม่มคีวามสมัพนัธ ์กบั ความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณของขา้ราชการ

สรรพากรใน  กล่าวคอื หากความงา่ยในการใชเ้ทคโนโลยเีพิม่ขึน้ จะส่งผลใหค้วามตัง้ใจลาออกลดลง 

 3. ทศันคตขิองผู้ใช้งาน ไม่มคีวามสมัพนัธ์ กบั ความตัง้ใจลาออกก่อนเกษยีณของขา้ราชการ

สรรพากรใน กล่าวคอื หากทศันคตขิองผูใ้ชง้านเทคโนโลยมีเีพิม่ขึน้ จะส่งผลใหค้วามตัง้ใจลาออกเพิม่ขึน้ 

 4. พฤตกิรรมของผู้ใช้งาน  มคีวามสมัพนัธ์ กบั ความตัง้ใจลาออกก่อนเกษียณของขา้ราชการ

สรรพากรใน กล่าวคอื หากพฤติกรรมของผู้ใช้งานเทคโนโลยมีเีพิม่ขึ้น จะส่งผลให้ความตัง้ใจลาออก

ลดลง  

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวจิยัในครัง้น้ี  สามารถสร้างข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการพฒันา

องคก์รไดด้งัน้ี 

 1. ในการลดความตัง้ใจลาออก  ควรปรบัปรมิาณงานและค่าตอบแทนใหเ้หมาะสม เน่ืองจากเมื่อ

คนในองค์กรรูส้กึว่าองค์กรอื่นให้ค่าตอบมากกว่าในปรมิาณงานที่ใกล้เคยีงกนัจงึเป็นผลให้มคีวามรูส้กึ

อยากลาออกได ้

 2. เมื่อนําเทคโนโลยมีาใช้ควรคํานึงความปลอดภยัของข้อมูล การส่งข้อมูลข่าวสาร การเก็บ

รกัษา ควรมหีน่วยงานคอยควบคุมดแูล เพราะใหข้อ้มลูไมม่คีวามปลอดภยั จะเกดิผลเสยีกบัองคก์รได ้
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