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บทคัดย่อ
รายงานการค้นคว้าอิสระและบทความวิจยั ฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั ญหาการลาออก
ก่อนเกษียณอายุราชการของข้าราชการสรรพากรในภาคใต้ 2) ศึกษาปั จจัยเทคโนโลยีท่มี ผี ลต่อความ
ตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณของข้าราชการสรรพากรในภาคใต้ เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ ทําการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 340 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการวิจยั ในครัง้ นี้
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า 1) ปั ญหาการลาออกก่อนเกษียณอายุราชการของข้าราชการสรรพากร
ภาคใต้ ระดับความเห็นของการลาออกอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปั จจัยเทคโนโลยีมผี ลต่อความตัง้ ใจ
ลาออกก่อนเกษียณของข้าราชการสรรพากรภาคใต้ จํานวน 4 ด้าน 1. การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ไม่
มีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ (r = -0.94 , p-value = 0.085) 2. ความง่ายในการใช้
งานไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ (r = -0.029 , p-value = 0.596) 3. ทัศนคติของ
ผูใ้ ช้งานไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ (r = -0.046, p-value = 0.396 ) 4.
พฤติกรรมของผูใ้ ช้งานมีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r = 0.122 , p-value = 0.025) กล่าวคือ หากพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานเทคโนโลยีมเี พิม่ ขึน้ จะส่งผลให้ความ
ตัง้ ใจลาออกลดลง
คําสําคัญ: ปั จจัยเทคโนโลยี , ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ
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 ความเป็ นมา และความสําคัญของปัญหา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์เ ป็ นบุ ค ลากรซึ่ง มีค วามพร้อ มและมีศ ัก ยภาพที่จ ะสามารถทํ า งานให้บรรลุ
เป้ าหมายขององค์กรหรือเป็ นบุค ลากรในองค์กรที่สามารถสร้างคุ ณค่าของระบบการบริห ารงานของ
องค์กรให้บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ตี ้องการได้ ดังนัน้ องค์กรต่าง ๆจึงมีหน้ าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
เพื่อให้ปฏิบตั ิงานจนบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขององค์กรซึ่งต้องใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ เข้ามาช่วยในการทีอ่ งค์กรจะกระทําภารกิจหลักให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และมีซง่ึ
ประสิทธิภาพนัน้ องค์กรจําเป็ นจะต้องมีบุคลากรทีม่ คี ุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนัน้ ใน
การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ข ององค์ ก ร จึง จัด เป็ น สิ่ง ที่สํ า คัญ มากอย่ า งหนึ่ ง สํ า หรับ ใช้ ใ นการ
บริหารงานเพราะบุคลากรเป็ นทัง้ ฝ่ ายจัดหาและบริหารการใช้ทรัพยากรในด้านอื่น ๆ เช่น เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ ซึง่ ถ้าองค์กรเริม่ ต้นด้วยการมีบุคลากรทีด่ มี คี วามสามารถปั จจัยด้านอื่น ๆ ก็จะดีตามมาดังนัน้
การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์จงึ มีความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กรเป็ นอย่างยิง่
ด้วยเทคโนโลยีมกี ารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สรรพากรในภาคใต้เองก็ต้องมีการปรับระบบ
การทํางานเพื่อให้เข้ากับบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป จึงมีนโยบายในการก้าวสู่การเป็ น D-Court 2020 ส่งผล

ให้บุคลากรในองค์กรมีความจําเป็ นต้องพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อให้รองรับการทํางานในยุคดิจทิ ลั ให้
เข้ากับเทคโนโลยี และนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาปั จจัยเทคโนโลยีท่มี ผี ลต่ อความตัง้ ใจลาออกก่ อนเกษียณของ
ข้า ราชการสรรพากรในภาคใต้ เพื่อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ องค์ก ารหรือ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุ ษย์ และการรักษาไว้ซง่ึ ทรัพยากรมนุ ษย์อนั มีค่าขององค์การต่าง ๆ ในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั ญหาการลาออกก่อนเกษียณอายุของข้าราชการสรรพากรในภาคใต้
2. เพื่อศึกษาปั จจัยเทคโนโลยีทม่ี ผี ลต่อความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณของข้าราชการสรรพากร
ในภาคใต้
1.3 ขอบเขตการวิ จยั
- ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรคือ ข้าราชการสรรพากรในภาคใต้ จํานวน 340 คน
- ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การวิจยั เรือ่ งปั จจัยเทคโนโลยีทม่ี ผี ลต่อความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณของข้าราชการสรรพากร
ในภาคใต้ มีขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่
- ปั จจัยเทคโนโลยี
- ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ
- ปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่
1.เพศ
4. ประสบการณ์
2. อายุ
5. รายได้
3. ระดับการศึกษา
1.4 สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปั จจัยส่วนส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ
2. ปั จจัยเทคโนโลยีมคี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ
คําถามของการวิ จยั
1. ปั ญหาการลาออกก่อนเกษียณอายุของข้าราชการสรรพากรในภาคใต้เป็ นอย่างไร
2. ปั จจัยเทคโนโลยีทม่ี ผี ลต่อความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณของข้าราชการสรรพากรในภาคใต้
อยูใ่ นระดับใด

2. แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การยอมรับเทคโนโลยี
อรวรรณ สุขยานี (2558 ) ได้อธิบายแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ประกอบด้วย
ปั จจัยสําคัญ 4 ปั จจัย ดังนี้
1) การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึง ระดับของผู้ใช้งานที่เชื่อว่า
เทคโนโลยีทน่ี ํามาใช้จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในงานของตน การรับรูถ้ งึ ประโยชน์มอี ทิ ธิพลอย่างมากต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีผใู้ ช้งาน
2) การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) หมายถึงระดับซึง่ ผูใ้ ช้งานเชื่อ
ว่าเทคโนโลยีทใ่ี ช้จะต้องมีความง่ายในการใช้งาน สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม ซึง่ การ
รับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพลต่อทัศนคติทม่ี ตี ่อการใช้งาน
3) ทัศนคติทม่ี ตี ่อการใช้งาน (Attitude Toward Using) หมายถึง ทัศนคติของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี ่อ
เทคโนโลยีซ่งึ จะนํ าไปสู่พฤติกรรมที่มตี ่อเทคโนโลยีนัน้ ๆ เช่น รูส้ กึ สนใจที่จะใช้งานรูว้ ่าระบบนัน้ ๆ ดี
หรือไม่ดรี สู้ กึ ชอบหรือไม่ชอบระบบนัน้ ๆ ซึ่งทัศนคติท่มี ตี ่อการใช้งานจะได้รบั อิทธิพลจากการรับรูถ้ ึง
ประโยชน์ ความคาดหวังในประสิทธิภาพและการรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งาน
4) พฤติกรรมของผู้ใช้งาน (Behavioral Intention) หมายถึง พฤติกรรมของลูกค้าที่มตี ่ อ
เทคโนโลยีนัน้ ๆ โดยพฤติกรรมดังกล่าวจะได้รบั อิทธิพลจากการรับรูถ้ ึงประโยชน์ ของเทคโนโลยีและ
ทัศนคติทม่ี ตี ่อเทคโนโลยี
ความตัง้ ใจลาออก
Mejia, Balkin, และ Candy (1998) ได้อธิบายความหมายของการลาออกจากงานของพนักงาน
ดังนี้
1. การลาออกจากงานโดยความสมัครใจของพนักงาน เกิดขึน้ เมื่อพนักงานตัดสินใจด้วย เหตุผล
สวนตัว หรือ เหตุ ผ ลที่เ กี่ย วกับ อาชีพ การตัด สิน ใจอาจเป็ น เพราะพนั ก งานได้ง านใหม่ท่ีด ีก ว่ า เดิม
ต้องการเปลีย่ นอาชีพ ต้องการมีเวลาอยู่กบั สรุปคือพนักงานออกจากงานเนื่องจากความไม่ดงึ ดูดใจกับ
ไม่มคี วามสุขในงานที่ทําการลาออกจากงานด้วยความสมัครใจแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ การ
ลาออก (Quits) กับการเกษียณอายุ (Retirements)
(1) การลาออก การตัดสินใจลาออกของพนักงานขึน้ อยู่กบั พนักงานไม่พอใจในงานทีท่ ํา และมี
ทางเลือกทีด่ งึ ดูดใจภายนอกมากกว่าในองค์กร ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะงานสภาพแวดล้อมหรือ ทัง้ สองอย่าง
(2) การเกษียณอายุ จะต่างไปจากการลาออกจากงานหลายประการประการแรกการเกษียณอายุ
เป็ น การสิ้น สุ ด อาชีพ ของพนั ก งาน แต่ ก ารลาออกจากงานเกิด ขึ้น เมื่อ ใดก็ ไ ด้ ประการที่ส องการ
เกษียณอายุเนื่องมาจากทีพ่ นักงานตองการได้รบั ประโยชนเกื้อกูลในการเกษียณจากองค์กร ซึง่ เป็ นราย
ไดทีอ่ อมไวให้กบั พนักงาน และเป็ นความมันคงทางสั
่
งคม พนักงานทีล่ าออกจะไม่ได้รบั ประโยชนเกื้อกูล

นี้ ประการสุ ด ท้ า ยองค์ ก รมีแ ผนการเกษี ย ณอายุ ล่ ว งหนา พนั ก งานจึง ลาออกจากงานตามแผน
เกษียณอายุ
2. การลาออกจากงานที่ไม่ใช่ความสมัครใจการพ้นจากงานประเภทนี้เกิดขึน้ จากการที่ฝ่าย
บริหาร หรือองค์กรพิจารณาให้พนักงานลาออกจากงาน เนื่องมาจากความจําเป็ นทางเศรษฐกิจ หรือ
พนักงานไม่เหมาะสมกับองค์กร การลาออกจากงานโดยไม่สมัครใจแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ การ
ไล่ออก (Discharges) และการปลดออกหรือเลิกจ้าง (Layoffs)
(1) การไล่ออก เกิดขึน้ เมื่อฝ่ ายบริหารหรือองค์กรพิจารณาว่าพนักงานไม่เหมาะสมกับองค์กร
อาจเป็ นเพราะพนักงานปฏิบตั งิ านไม่ได้ผลดี หรือถูกไล่ออกเพราะพนักงานประพฤติปฏิบตั ทิ ่เี สียหาย
ร้ายแรง ทุจริตเสื่อมเสียศีลธรรม เป็ นต้น
(2) การปลดออกหรือเลิกจางพนักงาน นับเป็ นวิธกี ารทีร่ ุนแรง สาเหตุของการปลดออกจากงาน
อาจจะเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม หรือกลยุทธิขององค์กรเปลี่ยนไป ทําให้เป็ นแรงผลักดันที่ต้องลด
กํา ลัง คน การแข่ง ขัน กัน รุ น แรง การลดการผลิต การเปลี่ย นเทคโนโลยีต ลอดจนสภาพปั ญ หาทาง
เศรษฐกิจและการเงิน เป็ นต้น
-

ปั จจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้
ประสบการณ์

ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษี ยณ

ปัจจัยเทคโนโลยี
- การรับรูถ้ ึงประโยชน์ที่ได้รบั
- ความง่ายในการใช้งาน
- ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
- พฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน

3.วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ ข้าราชการสรรพากรในภาคใต้ ตามกรอบ
อัตรากําลังของกรมสรรพากร จํานวน 1,962 คน
ในการสุ่ ม ตัว อย่ า งในการศึก ษาวิจ ยั ใช้ว ิธ ีก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งโดยไม่ ใ ช้ค วามน่ า จะเป็ น (Nonprobability Sampling) เป็ นการสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling ) โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ไปยัง
ข้าราชการ 14 จังหวัด จังหวัดละ 30 คน

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ได้มาจากการคํานวณโดยใช้สตู รการหากลุ่มตัวอย่างของ
Yamane (1970)
สูตร

n

=

N
1 + N (e)2

n = จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
N = จํานวนรวมทัง้ หมดของประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั
e = ค่าเปอร์เซ็นของความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง (โดยกําหนด ค่า
ความคลาดเคลื่อนให้เท่ากับ 0.5 )
จํานวนรวมทัง้ หมดของประชากรทีใ่ ช้ในการคํานวณ จํานวน 1,962 คน ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่
95% ค่าความคลาดเคลื่อน + 5% สามารถคํานวณกลุ่มประชากรได้ดงั นี้
สูตร

n

=

1,962
1 + 1,962 (0.05)2

=

332.26

จากการคํานวณทําให้งานวิจยั ครัง้ นี้ตอ้ งการกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 333 คน ผูว้ จิ ยั ได้ปรับ
เพิม่ เป็ น 340 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็ นคําถามข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึง่ ประกอบ ไป
ด้วย ข้อมูลเกีย่ วกับ อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาการลาออกก่อนเกษียณอายุของข้าราชการสรรพากรใน
ภาคใต้เป็ นคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค
(Interval Scale) ตามรูปแบบของ Likert Scales
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยเทคโนโลยีทม่ี ผี ลต่อความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณของ
ข้าราชการสรรพากรในภาคใต้ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีในการออกแบบ
แบบสอบถาม เป็ นคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาค(Interval Scale) ตามรูปแบบของ Likert Scales โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับความคิดเห็น

5
4
3
2
1
3.3 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั มีขนั ้ ตอน ดังนี้

มากทีส่ ุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ ดุ

สร้างแบบสอบถามเป็ นรายข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาตามจุดมุง่ หมายทีต่ ้องการ นําแบบสอบถาม
ทีป่ รับปรุงแล้วเสนอผูท้ รงคุณวุฒ ิ จํานวน 3 ท่าน เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Index of
Item of Objective Congruence : IOC) ซึง่ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 –1.00 ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องที่ 0.97 จากนัน้ นํ าไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มทดลองทีเ่ ป็ นข้าราชการทีไ่ ม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน และนํ าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ โดยใช้ค่ า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมมากกว่า 0.7นํ าแบบสอบถามที่
หาค่าอํานาจจําแนกแล้ว มาวิเคราะห์หาความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟ่ า (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 99) ได้ค่าความเชื่อมัน่
ของเครือ่ งมือ
- ปั ญหาการลาออกก่อนเกษียณอายุของข้าราชการสรรพากรในภาคใต้ ได้ค่าความเชื่อมันของ
่
เครือ่ งมือ 0.724
- ปั จจัยเทคโนโลยีทม่ี ผี ลต่อความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณของข้าราชการสรรพากรในภาคใต้
ได้ค่าความเชื่อมันของเครื
่
อ่ งมือ 0.855
6. นําแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจสอบความเชื่อมันแล้
่ วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างกําหนด เพื่อนําผลมา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยั ต่อไป
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดําเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) คือ ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัว อย่างข้าราชการสรรพากรภาคใต้ท่ผี ู้ว ิจยั กํ าหนด ได้ม าจากการแจกแบบสอบถามออนไลน์ ผ่ า น
Google from โดยส่งแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ไปยังข้าราชการสรรพากรในแต่ละจังหวัด
2. ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. นําแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วดําเนินการวิเคราะห์ สรุปผล
ตามขัน้ ตอนของการวิจยั

3.5 การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
นําข้อมูลทีไ่ ด้จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วนําไปกรอกข้อมูลลงใน
โปรแกรมสถิตสิ าํ เร็จรูปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for the Social Science:
SPSS) โดยดําเนินการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัวไป
่ ทําการวิเคราะห์โดยวิธหี าค่าจํานวน และร้อยละ
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 ทําการวิเคราะห์โดยวิธกี ารหาค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแบ่งคะแนนเฉลีย่ เพื่อใช้ในการอธิบายผลข้อมูล
ออกเป็ น 5 ระดับ
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความเห็นตํ่ามาก
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความเห็นตํ่า
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความเห็นปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความเห็นมาก
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยมากทีส่ ุด
3. ศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณของ
ข้าราชการสรรพากรในภาคใต้โดยใช้ Pearson Chi-Squre
4. ศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยเทคโนโลยีมผี ลต่อความตัง้ ใจลาออกของข้าราชการภาคใต้โดย
ใช้สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้การดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตใิ นการ
วิจยั ดังนี้
1. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
1.1 การหาค่าความเทีย่ งตรงตามเนื้อหา โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of item
Objective Congruence: IOC) ระหว่างคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ
1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
2.2 ค่าเฉลีย่ (Mean)
2.3 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.4 การวิเคราะห์ดว้ ย Pearson Chi-Squre
2.4การวิเคราะห์ดว้ ยสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั

4. ผลการวิ จยั
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ
ในการศึก ษาปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์ความตัง้ ใจลาออกก่ อนเกษียณผู้วจิ ยั ใช้ค่าสถิติ
Chi-Square เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการตัง้ สมมติฐานดังนี้
H0 : ปั จจัยส่วนบุคคลไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ
H1 : ปั จจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ
โดยจะยอมรับสมมติฐานหลัก คือ H0 เมื่อค่า 2-tailed Prob.(P) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05
และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก คือ H0 เมื่อค่า 2-tailed Prob.(P) มีค่าน้ อยกว่า 0.05 หรือ 0.01 ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ได้ผลลัพธ์ดงั นี้
แสดงค่า Chi-Square ของปัจจัยส่วนบุคคล
คูค่ วามสัมพันธ์
เพศกับความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ
อายุกบั ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ
ระดับการศึกษากับความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ
รายได้กบั ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ
ประสบการณ์กบั ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ

Chi-Square
16.693
31.579
6.173
19.736
53.250

df
4
12
8
12
16

P-value
0.002
0.002
0.628
0.072
0.000

จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับความตัง้ ใจลาออกก่ อนเกษียณของ
ข้าราชการสรรพากรในภาคใต้ดว้ ยค่าสถิติ Chi-Square ผลปรากฏว่า เพศ มีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจ
ลาออกก่ อ นเกษียณของข้าราชการสรรพากร อย่างมีนัยยะสําคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 อายุของ
ข้าราชการ มีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณของข้าราชการอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 ระดับการศึกษา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณของข้าราชการอย่าง
มีนยั ยะสําคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05 รายได้ของข้าราชการสรรพากร ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจ
ลาออกก่ อ นเกษี ย ณของข้า ราชการอย่ า งมีนั ย ยะสํ า คัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.05 ประสบการณ์ ม ี
ความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณของข้าราชการอย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05

สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยเทคโนโลยีมคี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ
ในการศึกษาปั จจัยเทคโนโลยีมคี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณผูว้ จิ ยั ใช้ค่าสถิติ
Chi-Square เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการตัง้ สมมติฐานดังนี้

H0 : ปั จจัยส่วนบุคคลไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ
H1 : ปั จจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ
โดยจะยอมรับสมมติฐานหลัก คือ H0 เมื่อค่า P-value มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 และจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก คือ H0 เมื่อค่า P-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 หรือ 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ได้ผลลัพธ์ดงั นี้
ตารางที่ 14 แสดงผลการวิ เคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเทคโนโลยีที่มีผลต่อความตัง้ ใจ
ลาออกก่อนเกษี ยณและความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษี ยณ
ปั จจัยเทคโนโลยี

ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ

สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สนั (r)
การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
-0.094
ความง่ายในการใช้งาน
-0.029
ทัศนคติของผูใ้ ช้งาน
-0.046
พฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน
-0.122*

p - value

ระดับความสัมพันธ์

0.085
0.596
0.396
0.025

ไม่มคี วามสัมพันธ์
ไม่มคี วามสัมพันธ์
ไม่มคี วามสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์

*ค่าระดับนัยสําคัญ น้อยกว่า 0.05
**ค่าระดับนัยสําคัญ น้อยกว่า 0.01
จากตารางที่ 14 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่าง ปั จจัยเทคโนโลยี กับความตัง้ ใจลาออก
ก่อนเกษียณ ของข้าราชการสรรพากรในภาคใต้ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั จํานวน 4
ด้าน ดังนี้
1. การรับรู้ถึง ประโยชน์ ท่ไี ด้รบั ไม่มคี วามสัมพันธ์ กับ ความตัง้ ใจลาออกก่ อ นเกษียณของ
ข้าราชการสรรพากรใน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (r = -0.094, p-value = 0.085)
2. ความง่ายในการใช้งาน ไม่มคี วามสัมพันธ์ กับ ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณของข้าราชการ
สรรพากรใน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (r = -0.029 p-value = 0.596)
3. ทัศนคติของผู้ใช้งาน ไม่มคี วามสัมพันธ์ กับ ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณของข้าราชการ
สรรพากรใน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (r = -0.046 , p-value = 0.396)
4. พฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน มีความสัมพันธ์ กับ ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณของข้าราชการ
สรรพากรใน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (r = -0.122, p - v a l u e = 0.025)
อภิ ปรายผล
ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ได้ทําการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยเทคโนโลยีทม่ี ผี ลต่อความ
ตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณของข้าราชการสรรพากรในภาคใต้ โดยสามารถอธิบายผลการศึกษาวิจยั ได้ดงั นี้

เพศ จากการศึกษาพบว่า เพศ ทีแ่ ตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุพรรษา พุ่มพวง ได้ศกึ ษา ได้ศกึ ษา ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อแนวโน้มการลาออก
ของพนักงานเอกชนแห่งหนึ่ง เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การตัดสินใจลาออกทีแ่ ตกต่างกัน
อายุ และประสบการณ์ จากการศึ ก ษาพบว่ า อายุ และประสบการณ์ ใ นการทํ า งาน มี
ความสัมพันธ์ก ับความตัง้ ใจลาออกก่ อนเกษียณ ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณปภัช นาคเจือ ทอง
(2552) ได้ศึกษา ปั จจัยที่มผี ลต่ อ แนวโน้ มการลาออกของพนักงานในสวนอุ ตสากรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า อายุ และอายุงาน ทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลาออกทีแ่ ตกต่าง
กัน
ระดับการศึก ษาและรายได้ จากการศึก ษาพบว่ า ระดับ การศึก ษาและรายได้ต่ อ เดือ นของ
ข้าราชการ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศศิ อ่วม
เพ็ง (2558) ได้ศกึ ษาเรือ่ งปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจลาออกของพนักงาน : กรณีศกึ ษา บริษทั ปูนซิ
เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกัน ไม่มตี ่อ
ความตัง้ ใจลาออกของพนักงาน
ปั จจัยเทคโนโลยีมคี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณ จากการศึกษาพบว่า
1. การรับรู้ถึง ประโยชน์ ท่ไี ด้รบั ไม่มคี วามสัมพันธ์ กับ ความตัง้ ใจลาออกก่ อ นเกษียณของ
ข้าราชการสรรพากรในภาคใต้
2. ความง่ายในการใช้งาน ไม่มคี วามสัมพันธ์ กับ ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณของข้าราชการ
สรรพากรใน กล่าวคือ หากความง่ายในการใช้เทคโนโลยีเพิม่ ขึน้ จะส่งผลให้ความตัง้ ใจลาออกลดลง
3. ทัศนคติของผู้ใช้งาน ไม่มคี วามสัมพันธ์ กับ ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณของข้าราชการ
สรรพากรใน กล่าวคือ หากทัศนคติของผูใ้ ช้งานเทคโนโลยีมเี พิม่ ขึน้ จะส่งผลให้ความตัง้ ใจลาออกเพิม่ ขึน้
4. พฤติกรรมของผู้ใช้งาน มีความสัมพันธ์ กับ ความตัง้ ใจลาออกก่อนเกษียณของข้าราชการ
สรรพากรใน กล่าวคือ หากพฤติกรรมของผู้ใช้งานเทคโนโลยีมเี พิม่ ขึ้น จะส่งผลให้ความตัง้ ใจลาออก
ลดลง
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ สามารถสร้างข้อ เสนอแนะเพื่อ นํ าไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา
องค์กรได้ดงั นี้
1. ในการลดความตัง้ ใจลาออก ควรปรับปริมาณงานและค่าตอบแทนให้เหมาะสม เนื่องจากเมื่อ
คนในองค์กรรูส้ กึ ว่าองค์กรอื่นให้ค่าตอบมากกว่าในปริมาณงานที่ใกล้เคียงกันจึงเป็ นผลให้มคี วามรูส้ กึ
อยากลาออกได้
2. เมื่อนํ าเทคโนโลยีมาใช้ควรคํานึงความปลอดภัยของข้อมูล การส่งข้อมูลข่าวสาร การเก็บ
รักษา ควรมีหน่ วยงานคอยควบคุมดูแล เพราะให้ขอ้ มูลไม่มคี วามปลอดภัย จะเกิดผลเสียกับองค์กรได้
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