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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ความตั้งใจบอกต่อรูปแบบการท างาน Work From Anywhere ของแผนก
บัญชีให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร  กลุ่มตัวอย่างบุคคลากรในแผนกบัญชีบริษัทธุรกิจ
ค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร มีจ านวนพนักงานบัญชี จ านวน 231 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.915 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ค่า t-test, One-way ANOVA และวิเคราะห์ 
Regression ผลการศึกษาพบว่า (1) บุคคลากรในแผนกบัญชีบริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร ที่มีเพศ  สถานภาพ 
ต่างกัน มีผลต่อ ความตั้งใจบอกต่อรูปแบบการท างาน Work From Anywhere ของแผนกบัญชีให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน
บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการ
ท างาน  Work From Anywhere ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจบอกต่อรูปแบบการท างาน Work From Anywhere ของแผนก
บัญชีให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร  พบว่า มีปัจจัย 2 ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
บอกต่อรูปแบบการท างาน Work From Anywhere ของแผนกบัญชีให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาด
ใหญ่ย่านสาทรโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การบริหารจัดการเวลาท างานด้วยตนเอง ระบบการ
ควบคุมการท างานองค์กร ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการท างาน Work From Anywhere ความตั้งใจบอกต่อ พนักงานบัญชี บริษัทธุรกิจค้าปลีก 
       

ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study the word-of-mouth intention of the Work from 
Anywhere work model among personnel in the accounting department of a large-sized retail business 
company in the Sathorn area. The sample was 231 personnel in the accounting department of a large-
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sized retail business company in the Sathorn area. A questionnaire was used as a research tool, with a 
reliability of 0.915. The data were then analyzed using statistics, including frequency, mean, and standard 
deviation. The data obtained from the questionnaire were analyzed. The hypotheses were tested by t-
test, One-way ANOVA, and regression analysis. The results indicated the following: (1) samples of a 
different gender and marital status had different word-of-mouth intention on the Work from Anywhere 
work model among personnel at the accounting department of a large-sized retail business company in 
the Sathorn area to persuade close people to join the company with a statistical significance level of 
0.05; (2) two factors supporting the Work from Anywhere work model influencing word-of-mouth intention 
on the Work from Anywhere work model among personnel in the accounting department of a large-sized 
retail business company in the Sathorn area with a statistical significance level of 0.05 included self-time  
management and  organizational work control system, respectively.     
 
Keywords: Work From Anywhere, Word-of-Mouth, Accountant, Retail Business Company 
 

บทน า 
การเปล่ียนแปลงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท าให้องค์กรต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น  การพัฒนา

องค์กรให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างเท่าเทียมนั้น ปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งคือพนักงานในองค์กร ซึ่งนับได้ว่าเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคล่ือนองค์กร โดยเฉพาะแผนกบัญชีที่ให้ข้อมูลอันถูกต้องเที่ยงตรง แม่นย า ทันต่อเหตุการณ์ มีประโยชน์ในการ
วางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลยอดขาย ผลการด าเนินงานแสดงผลก าไรขาดทุน อันเป็นเครื่องมือ
ช่วยให้ผู้บริหารสามารถด าเนินงานและใช้ทรัพยากรในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ บรรลุ
เป้าหมาย มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

จากผลของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  ท าให้เกิดการปรับรูปแบบการท างานของแผนกบัญชี โดยอาศัยเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยจัดการกับปริมาณงานที่มีจ านวนมาก และความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันของพนักงาน ที่ต้องประสบกับ
ปัญหาการจราจร ความเสียงในความไม่ปลอดภัยในการเดินทาง เนื่องจากลักษณะงานของบัญชีช่วงการปิดบัญชีส้ินเดือนใช้
เวลายาวนาน ท าให้ต้องเดินทางกลับที่พักในช่วงเวลาที่ดึก  ดังนั้นจึงท าการปรับรูปแบบการท างานของแผนกบั ญชีใหม่               
ซึ่งเรียกว่า โครงการ Work From Anywhere เป็นการท างานจากสถานท่ีใดก็ได้โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในการท างาน ท าให้สามารถปฏิบัติงานในสถานที่อยู่ห่างไกลออกไป (มนัสนันท์ ศรีนาคาร และพิชิต               
พิทักษ์เทพสมบัติ, 2553) 

สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 การท างานที่บ้าน เป็นหนึ่งในมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (social distancing) เนื่องจากเป็นการจ ากัดการติดต่อและการสัมผัสระหว่างคน ซึ่งช่วยลดอัตราการแพร่
เชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ยังไม่มีวัคซีนและยารักษาโรค ซึ่งจะเห็นได้ว่า รูปแบบการท างาน
โครงการ Work From Anywhere ของแผนกบัญชีนั้น สามารถรองรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ทันที และไม่กระทบกับ
การท างานของพนักงาน ท าให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง (นคเรศ เพ็ชรมณี, 2561) 

ส าหรับรูปแบบการท างานโครงการ Work From Anywhere มีปัจจัยสนับสนุนในการท างานซึ่งประกอบ โน้ตบุ๊ก
คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ท างาน  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต ระบบ Secure  Login เพื่อใช้ลงช่ือเข้าท างานตาม
สิทธิ์พนักงานของบริษัทเป็นมาตราฐานการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครือข่ายทางการส่ือสาร เช่น 
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ระบบ Go Meeting ส าหรับการประชุม ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน (Nilles, J. M. 
(1998) 

บริษัทที่จะท าการศึกษา คือ บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านสาทร ประกอบธุรกิจค้าปลีก ขายสินค้า
อุปโภค บริโภค โดยจะท าการศึกษาแผนกบัญชี ซึ่งได้น ารูปแบบการท างานภายใต้ชื่อ โครงการ  Work From Anywhere เริ่ม
โครงการตั้งแต่วันที่  19 กันยายน  2558  จนถึงปัจจุบัน  ผลจากปรับรูปแบบการท างาน สามารถเพิ่มความสุขให้กับการ
ท างานแก่พนักงานมากยิ่งขึ้น( ธาดา ราชกิจ, 2020)  รวมทั้งองค์กรเองก็สามารถลดการใช้พื้นที่ส านักงานอีกด้วย  ซึ่งพบว่า
แผนกบัญชีได้มีการส ารวจความผูกพันต่อองค์กร แบ่งการส ารวจออกเป็น 4 มิติ คือ มิติความคาดหวังส่วนบุคคล มิติโครงสร้าง
ระบบงาน มิติการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และสุดท้ายมิติความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งในปีพ.ศ.2561  คะแนนความผูกพันต่อ
องค์กรการส ารวจ หัวข้อฉันจะบอกกับคนอื่นถึงส่ิงดีๆ  เกี่ยวกับการท างานที่บริษัท ทุกครั้งที่มีโอกาส  เป็นการบอกต่อให้
บุคคลใกล้ชิดมาร่วมงานกับบริษัท  ร้อยละ 74 และในปี พ.ศ. 2562 คะแนนความผูกพันต่อองค์กรหัวข้อค าถามในการส ารวจ
เป็นการบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดมาร่วมงานกับบริษัท ร้อยละ 67 โดยบริษัทได้มีการก าหนดเป้าหมายของการส ารวจความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานไว้ที่ร้อยละ 80 เมื่อพิจารณาในมิติความผูกพันต่อองค์กร เรื่องการบอกต่อคนอื่นถึงส่ิงดีๆ  
เกี่ยวกับรูปแบบการท างานโครงการ Work From Anywhere แผนกบัญชีของบริษัท เพื่อให้บุคคลใกล้ชิดเกิดสนใจเข้ามา
ท างานกับแผนกบัญชีของบริษัท พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างน้อย และมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอนาคตส่งผลให้บริษัทมีความเส่ียง
ในการขาดแคลนพนักงานที่มีคุณภาพเข้ามาทดแทนพนักงานที่จะเกษียณอายุ  ท าให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแผนก
บัญชีได้  เนื่องจากลักษณะงานของหน่วยงานบัญชีจ าเป็นต้องสรรหาบุคลากรที่มีทักษะความรู้ และความสามารถเฉพาะทางที่
ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของงานอย่างลึกซึ้ง ไม่สามารถฝึกหัดกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว เหมือนสายงาน           
ด้านอื่น 

จากผลการส ารวจดังกล่าว ท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาและท าความเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่อให้
บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างานบริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทรเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุตลอดจน
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ตรงตามความต้องการใช้งานของพนักงาน  และเป็นการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์และคุณภาพสูงสุดกับบริษัท(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, & คณะ, 2550) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความตั้งใจบอกต่อเข้ามาท างานในบริษัท จ าแนกตามปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล มีผลต่อความ

ตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร 
2. เพื่อศึกษาอิทธพล ปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการท างาน Work From Anywhere ของแผนกบัญชี ที่มีผลต่อความ

ตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานแผนกบัญชีที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง

งาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   มีผลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดชิดเข้ามาท างานกับองค์กรที่แตกต่างกัน 
2. ปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการท างานโครงการ Work From Anywhere ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ และเครื่องมือที่

เอื้ออ านวยในการท างาน ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคและให้ค าปรึกษา การบริหารจัดการเวลาท างานด้วยตนเอง ระบบการ
ควบคุมการท างานองค์กร มีอิทธิผลต่อการแนะน าบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างานกับแผนกบัญชี ที่มีระดับความตั้งใจ
บอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดชิดเข้ามาท างานกับองค์กร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, หน้า 44-52) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรนี้เป็น

ทฤษฎีที่ใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมา
กระตุ้นเป็นความเชื่อที่ว่าคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งแนวความคิดนี้
ตรงกับ ทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ Defleur & Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิบายว่าพฤติกรรมของ
บุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลหรือลักษณะทางประชากรซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆได้คือ
บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังนั้น บุคคลที่อยู่ในล าดับช้ันทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับและ
ตอบสนองเนื้อหาข่าวสารในแบบเดียวกันและทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individual Differences Theory) ซึ่ง
ทฤษฎีนี้ได้รับการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่องส่ิงเร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R 
Theory) ในสมัยก่อนและได้น ามาประยุกต์ ใช้อธิบายเกี่ยวกับการส่ือสารว่าผู้รับสารที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันจะมีความ
สนใจต่อขา่วสารที่แตกต่างกัน 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการท างาน Work From Anywhere ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2563) การท างานของ
รูปแบบการท างาน Work From Anywhere คือ การที่บุคลากรของกิจการ ไม่จ าเป็นต้องเข้ามาท างานท่ีส านักงานเป็นประจ า
ทุกวัน ท าให้พนักงานสามารถท างานที่ใดก็ได้ และเช่ือมโยงการประสานงานเข้ามาด้วยกันผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉพาะในประเทศท่ีพื้นที่จ ากัดมาก   

แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการท างาน Work From Anywhere ธาดา ราชกิจ (2562) 
กล่าวถึง ระบบการท างานที่ยืดหยุ่น (Flexible Working System) ส าหรับองค์กรยุคอนาคต จะเห็นได้ว่าหนึ่งในวิธีดึงดูดใจ 
หรือชักชวนให้คนใกล้ชิดนั้นมาร่วมงานกับองค์กรได้ก็คือการปรับเปล่ียนตลอดจนยืดหยุ่นในเวลาการท างาน  และ ระบบจ้าง
งาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย ซึ่งวิธีการนี้ก็จะเป็นโอกาสที่จะได้คนที่มีความสามารถมาร่วมงานมากขึ้นได้ด้วย และ
องค์กรก็อาจมีการบริหารหรือท างานท่ีคล่องตัวขึ้นได้เช่นกัน และไม่เกิดปัญหาขาดแคลนพนักงาน  แต่เนื่องจากระบบการจ้าง
งานในปัจจุบันน้ีมีความหลากหลายและปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ และระบบการจ้างงานในอนาคตอาจจะมีความน่าสนใจ
และมีตัวเลือกที่หลากหลายขึ้นอีกก็เป็นได้ ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์กับทุกฝ่ายที่ลงตัวร่วมกันทั้งองค์กรและแรงงานท่ีมีศักยภาพ
นั่นเอง 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารแบบบอกต่อ Assael (1988) ได้อธิบายไว้ว่า อิทธิพลการส่ือสารด้วยวิธีการ
บอกต่อเป็นการส่ือสารระหว่างสองคนช้ึนไปเป็นวิธีการ การแลกเปล่ียนข้อมูล ข้อเสนอแนะ ประสบการณ์และความรู้สึก
ระหว่างกัน วิธีการส่ือสารแบบบอกต่อ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการหรือการตัดสินใจของบุคคลเป็นอย่างยิ่ง  
แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจบอกต่อ (Word-of-Mouth Intention) ความตั้ งใจบอกต่อ (Word-of-Mouth Intention) 
หมายถึง ความยินดีหรือเต็มใจที่จะส่ือสารไปยังบุคคคลอื่นเพื่อแนะน า หรือบอกต่อให้ผู้อื่นรับทราบ (Harrison-Walker,2001) 
นักวิชาการได้อธิบายถึงความส าคัญของความตั้งใจในการบอกต่อ(Word-of-Mouth Intention) ว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ
ทัศนคติของผู้อื่น  
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
 ประชากรที่ท าการศึกษาวิจัย คือ พนักงานในแผนกบัญชีของบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกแห่งหนึ่งย่านสาทร  
เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงจ านวน 546  คน (จ านวนประชากร อ้างอิงมาจาก
ข้อมูลบริษัทแห่งหนึ่งย่านสาทร)  
           ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานในแผนกบัญชีของบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกแห่งหนึ่งย่านสาทร  
เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยค านวนหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนประชากร  
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โดยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการประมาณค่าสัดส่วนประชากร โดยการก าหนดระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
และระดับค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558) โดยการเก็บข้อมูลที่ระดับความเชื่อมั่น95% 

สูตร   n =  

 
เมื่อ  n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
      N แทน ขนาดของประชากร 
      e แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้น = 0.05 แทนค่าในสูตรดังนี้ 
 

n  =  

 
    = 230.88   

ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 231 ตัวอย่าง  
 

วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ใช้วีธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามขั้นตอน โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling) ก าหนดโอกาสที่หน่วยตัวอย่างแต่

ละหน่วยถูกเลือก ท าให้ทราบความน่าจะเป็นที่แต่ละหน่วยในประชากรจะถูกเลือก การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบน้ีสามารถน าผล
ที่ได้อ้างอิงไปยังประชากรได้   ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยแยกประชากร
ออกเป็นกลุ่มประชากรย่อยๆ หรือแบ่งเป็นช้ันภูมิก่อน โดยหน่วยประชากรในแต่ละช้ันภูมิจะมีลักษณะเหมือนกัน 
(homogenous)  โดยแบ่งช้ันภูมิตามหน่วยงานคือ สายงานบัญชีและการเงิน ส านักบัญชีบริหารกลุ่ม ส านักบัญชีสนับสนุน 
ส านักตรวจสอบ ศูนย์การเงินกลุ่มฯ ส านักบัญชีธุรกิจค้าปลีก ส านักบัญชีธุรกิจต่างประเทศ ส านักบัญชีธุรกิจการศึกษา  ส านัก 
Accounting Shared Services  ด าเนินการหากลุ่มตัวอย่างแต่ละชั้นภูมิโดยใช้วิธีการแบบก าหนดสัดส่วน (Proportionate)  

ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยถือว่าทุกๆ
หน่วยหรือทุกๆสมาชิกในประชากรมีโอกาสจะถูกเลือกเท่าๆกัน โดยการจับฉลากจากรายช่ือพนักงานในแต่ละหน่วยงานให้จน
ครบเท่ากับจ านวนตัวอย่างแต่ละชั้นภูมิ และท าการแจกแบบสอบถามให้ตามรายชื่อผู้จับฉลากได้ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการรวบรวมข้อมูล
ที่ได้จากทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน ามาประยุต์เป็นลักษณะและข้อค าถามในแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการท างาน Work From Anywhere  และตอนที่ 3 เป็นปัจจัยด้านความตั้งใจบอกต่อบุคคล
ใกล้ชิดเข้ามาท างานแผนกบัญชี 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้สถิติดังนี้ ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้

อธิบายลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลคุณสมับติส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและ อายุงาน (ระยะเวลาปฏิบัติงาน) และค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการท างาน Work 
From Anywhere  ที่มีผลต่อการบอกต่อบุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างานแผนกบัญชี ของบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่
ย่านสาทร  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistical) เป็นการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
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   2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ระดับปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลและปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการท างาน Work From 
Anywhere ที่มีผลต่อการบอกต่อบุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างานแผนกบัญชีของบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่าน
สาทร จะท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้สมัครที่มีปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  
ต าแหน่งงาน  อายุงาน (ระยะเวลาปฏิบัติงาน) ของพนักงานบัญชีของบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร  
แตกต่างกันมีผลต่อการบอกต่อที่ต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มส าหรับตัวแปรด้านเพศ และใช้สถิติ One-Way Analysis of Variance เพื่อทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มส าหรับตัวแปรด้าน อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน  

   2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการท างาน Work From Anywhere   
ที่มีผลผลต่อความตั้งใจบอกต่อบุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างานแผนกบัญชี บริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร             
จะท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Regression Analysis วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 231 คน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  197 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.2 มีอายุ 29 - 37 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 38.96 สถานภาพโสด จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 59.31 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน  206 คน คิดเป็นร้อยละ 89.18 มีต าแหน่งงานพนักงาน / เจ้าหน้าที่ จ านวน 157  คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.97 และมีระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จ านวน  84 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 

ปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการท างาน Work From Anywhere ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการท างาน 
Work From Anywhere กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นกับปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการท างาน Work From Anywhere 
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านให้ความคิดเห็นกับปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการ
ท างาน Work From Anywhereประกอบด้วย ด้านทีมสนับสนุนด้านเทคนิคและให้ค าปรึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ ากับ 4.27 
รองลงมาได้แก่ ด้านระบบการควบคุมการท างานองค์กร  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 ด้านการบริหารจัดการเวลาท างานด้วยตนเอง 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีเอื้ออ านวยในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างานบริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร  ผลการ
วิเคราะห์ความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทรกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็น
กับความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด             
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ท่านตั้งใจจะ
บอกต่อรูปแบบการท างานโครงการ Work From Anywhere ให้กับบุคคลใกล้ชิดทราบว่าสามารถรองรับการท างานได้ในทุก
สถานการณ์ เช่น การเกิดโรคระบาด น้ าท่วม การชุมนุม เป็นต้น  ท่านตั้งใจจะบอกต่อถึงความสะดวกในการท างาน เนื่องจาก
มีการใช้ระบบตรวจสอบแทนการใช้เอกสาร  ท่านจะแนะน าข้อดีของรูปแบบการท างานโครงการ Work From Anywhere 
เรื่องการประหยัดเวลาในการเดินทางให้กับบุคคลใกล้ชิดทราบ ท่านจะแนะน าข้อดีของรูปแบบการท างานโครงการ Work 
From Anywhere เรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางใหก้ับบุคคลใกล้ชิดทราบ ท่านตั้งใจจะบอกต่อรูปแบบการท างาน 
Work From Anywhere ที่สามารถเลือกสถานที่ท างานได้เองให้บุคคลใกล้ชิดทราบ และท่านจะแนะน าบุคคลใกล้ชิดเข้ามา
ท างานกับแผนกบัญชีของบริษัทฯ เพราะมีรูปแบบการท างานรูปแบบ Work From Anywhere มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.37 4.35 
4.34 4.33 4.30 และ  4.27 ตามล าดับ  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การต าแหน่งงาน และ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน ต่างกันส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร
แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานในแผนกบัญชีของบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกแห่งหนึ่งย่านสาทร เขตสาทร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน ส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่าน
สาทร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชาย มีผลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน 
บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร มากกว่าเพศหญิง เนื่องจาก โครงการ Work From Anywhere เป็นรูปแบบการ
ปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่บุคลากรจะมีอิสระในการวางแผนงานมากกว่าการปฏิบัติงานประจ าองค์กร มีความยืดหยุ่นในการ
ท างาน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดต่อส่ือสารระหว่างกัน จึงสร้างความน่าสนใจในเพศชายสูงกว่าทั้งด้วย เหตุผล
เกี่ยวกับควาอิสระ และความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เพศชายจะมีความสนใจมากกว่า ดังนั้นความสนใจที่น าไปสู่ความตั้งใจ
บอกต่องานของบุคคล เพศชายจึงสูงกว่าเพศหญิง 

สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานในแผนกบัญชีของบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกแห่งหนึ่งย่านสาทร เขตสาทร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุต่างกัน พบว่า อายุ ต่างกันส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้า
ปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานในแผนกบัญชีของบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกแห่งหนึ่งย่านสาทร เขตสาทร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพต่างกัน พบว่า สถานภาพ ต่างกันส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน 
บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.4 พนักงานในแผนกบัญชีของบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกแห่งหนึ่งย่านสาทร เขตสาทร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า ระดับการศึกษา ต่างกันส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามา
ท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานในแผนกบัญชีของบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกแห่งหนึ่งย่านสาทร เขตสาทร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ที่มีต าแหน่งงานต่างกัน พบว่า ต าแหน่งงาน ต่างกันส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน 
บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.6 พนักงานในแผนกบัญชีของบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกแห่งหนึ่งย่านสาทร เขตสาทร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน พบว่า ระยะเวลาปฏิบัติงาน ต่างกันส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคล
ใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการท างาน Work From Anywhere ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจบอกต่อให้
บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการท างาน Work From 
Anywhere มีอิทธิพลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร โดยใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการเลือกตัวแปร โดยวิธี Stepwise 
 

ปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการท างาน Work 
From Anywhere 

B S.D. Beta t Sig. 

ค่าคงที ่(Constant) 0.038 0.166  0.232 0.817 
การบริหารจัดการเวลาท างานด้วยตนเอง(X3) 0.788 0.056 0.722 13.964 0.000* 
ระบบการควบคุมการท างานองค์กร (X4) 0.209 0.059 0.183 3.544 0.000* 
 R =0.872  Adjusted R2 =0.759 
 R2 =0.761  S.E. =0.373 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการท างาน Work From Anywhere ได้แก่ การบริหาร

จัดการเวลาท างานด้วยตนเอง(X3) และระบบการควบคุมการท างานองค์กร (X4) โดยมีค่า Sig เท่ากับ 0.000 และ 0.000 
ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่น คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
สนับสนุนรูปแบบการท างาน Work From Anywhere ได้แก่ การบริหารจัดการเวลาท างานด้วยตนเอง(X3) และระบบการ
ควบคุมการท างานองค์กร (X4) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่
ย่านสาทร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้ร้อยละ 75.9 (Adjusted R2 = 0.759) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเรื่อง ความตั้งใจบอกต่อรูปแบบการท างาน Work From Anywhere ของแผนกบัญชีให้บุคคล

ใกล้ชิดเข้ามาท างานบริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทรมีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี้   
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การต าแหน่งงาน และ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน ต่างกันส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร
แตกต่างกัน 

เพศ ต่างกันส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยเพศชาย มีผลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัท
ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร มากกว่าเพศหญิง เนื่องจาก โครงการ Work From Anywhere เป็นรูปแบบการปฏิบัติงาน
รูปแบบใหม่ที่บุคลากรจะมีอิสระในการวางแผนงานมากกว่าการปฏิบัติงานประจ าองค์กร มีความยืดหยุ่นในการท างาน โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดต่อส่ือสารระหว่างกัน จึงสร้างความน่าสนใจในเพศชายสูงกว่าทั้งด้วยเหตุผลเกี่ยวกับควาอิสระ 
และความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เพศชายจะมีความสนใจมากกว่า ดังนั้นความสนใจที่น าไปสู่ความตั้ งใจบอกต่องานของ
บุคคล เพศชายจึงสูงกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปาลิณี ตีรบุลกุล (2560) พบว่า เพศ มีอิทธิพลต่อการบอกต่อ 
และยังได้อธิบายว่าเพศชายจะมีความตั้งใจบอกต่อเมื่อเพศชายได้รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ 

อายุ ต่างกันส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร         
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก โครงการ Work From Anywhere เป็นรูปแบบการ
ปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่อาจสร้างความน่าสนใจได้จากทุกกลุ่มอายุ ดังนั้นความสนใจที่น าไปสู่ความตั้งใจบอกต่อจึงไม่ขึ้นอยู่กับ
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อายุของบุคคล ลักษณะเดียวกันกับผลงานวิจัยของ ศุภานัน พุฒตาล (2562) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุที่แตกต่างกัน          
มีแรงจูงใจในการตัดสินใจสมัครงานไม่แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญทางส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งหมายความว่าแรงจูงใจหรือ
ความสนใจของบุคคลในการเลือกสถานที่ท างานนั้นไม่ขึ้นอยู่กับอายุ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนามาส ช านาญกิจ 
(2555) พบว่า ปัจจัยด้านอายุต่างกัน มีการส่ือสารแบบปากต่อปาก (การพูดเชิงบวก) ไม่ต่างกัน 

สถานภาพ ต่างกันส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ LSD 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน กับมีสถานภาพโสด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน ส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัท
ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด โดยมีผลต่างเฉล่ีย 0.301 เนื่องจากผู้ที่อยู่ใน
สถานภาพการสมรสจะมีความคุ้นเคยกับการอยู่ในสภาพแบบครอบครัวจึงมีความตั้งใจที่จะบอกคนใกล้ชิดเข้ามาท างานใน
สถานที่ท างานเดียวกัน และเมื่อเทียบกับผู้ที่สถานภาพโสดที่อยู่โดดเดี่ยวจึงอาจไม่ได้สนใจหรือต้องการให้คนรู้จัก หรือบุคคล
ใกล้ชิดเข้ามาท างานในสถานที่เดียวกัน ดังนั้นสถานภาพต่างกันจึงมีผลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนามาส ช านาญกิจ (2555) พบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพต่างกัน มีการส่ือสารแบบปากต่อปาก 
(การพูดเชิงบวก) ต่างกัน  

ระดับการศึกษา ต่างกันส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่าน
สาทร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก โครงการ Work From Anywhere เป็นรูปแบบการ
ปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่อาจสร้างความน่าสนใจได้กลุ่มผู้ที่มีระดับการศึกษาทุกระดับ ดังนั้นความสนใจที่น าไปสู่ความตั้งใจ
บอกต่องานของบุคคลนั้นจึงไม่ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาของของบุคคล ลักษณะเดียวกันกับผลงานวิจัยของ นเรศ รุ่งวิทยนันท์
และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข (2563) พบว่า ผู้ที่ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการบอกต่อไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กาญจนามาส ช านาญกิจ (2555) พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษาต่างกัน มีการส่ือสารแบบปากต่อปาก (การพูด
เชิงบวก) ไม่ต่างกัน 

ต าแหน่งงาน ต่างกันส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่             
ย่านสาทร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก โครงการ Work From Anywhere เป็นรูปแบบ
การปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่อาจสร้างความน่าสนใจได้จากทุกต าแหน่งงาน ดังนั้นความสนใจที่น าไปสู่ความตั้งใจบอกต่องาน
ของบุคคลนั้นจึงไม่ขึ้นอยู่กับต าแหน่งงานของบุคคล ลักษณะเดียวกันกับผลงานวิจัยของ ศุภานัน พุฒตาล (2562) พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการตัดสินใจสมัครงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ต าแหน่งงานแต่ละต าแหน่ง มีแรงจูงใจในการเลือกสถานที่ท างานไม่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเกิดจาก
ปัจจัยอื่นๆ ที่บุคคลใช้พิจารณาเลือกสถานท่ีท างาน 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน ต่างกันส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่
ย่านสาทร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก โครงการ Work From Anywhere เป็นรูปแบบ
การปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่อาจสร้างความน่าสนใจได้จากผู้ที่มีประสบการณ์ในองค์กรหรือระยะเวลาปฏิบัติงานได้ทุกช่วง 
ดังนั้นความสนใจที่น าไปสู่ความตั้งใจบอกต่องานของบุคคลนั้นจึงไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคคล ลักษณะ
เดียวกันกับผลงานวิจัยของ ศุภานัน พุฒตาล (2562) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมี
แรงจูงใจในการตัดสินใจสมัครงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 กล่าวคือ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานไม่ส่งผล ให้บุคคลมีแรงจูงใจในการเลือกสถานท่ีท างานแตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการท างาน Work From Anywhere ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจบอกต่อให้
บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร  
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ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการท างาน Work From Anywhere ได้แก่            
การบริหารจัดการเวลาท างานด้วยตนเอง (X3) (B = 0.788) และระบบการควบคุมการท างานองค์กร (X4) (B = 0.209)            
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้ร้อยละ 75.9 (Adjusted R2 = 0.759) เนื่องจากโครงการ Work From 
Anywhere เป็นรูปแบบการท างานรูปแบบใหม่ที่ดึงดูดความสนใจได้สูง เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า ปัจจัยสนับสนุนความ
สนใจที่มีผลต่อความตั้งใจบอกต่อใหบุ้คคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน ประกอบด้วย การบริหารจัดการเวลาท างานด้วยตนเอง ซึ่งเป็น
ความอิสระและความสามารถในการควบคุมตนเองในการปฏิบัติงาน โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกที่จัดสรรเวลา และ
กระบวนการทั้งหมดจนเสร็จส้ิน (Saragih, 2011) และอีกปัจจัยคือ ระบบการควบคุมการท างานองค์กร คือ ระบบการ
สนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาในการดูแลให้การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในส่ิงที่มีความรู้หรือส่ิงที่เพิ่มความ
ความเข้าใจในการท างานเป็นส่ิงที่สนับสนุนให้การท างานพนักงานดีขึ้น การให้การสนับสนุนระหว่างผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อน
ร่วมงาน พบว่ามีผลเกี่ยวข้องกันในเชิงบวก และเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพในการท างานและประหยัดเวลาใน
การศึกษาเรียนรู้ (Oosthuizen and Mostert, 2010) ดังนั้นจึงท าให้ทั้ง 2 ปัจจัย เป็นปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการท างาน 
Work From Anywhere ที่มีผลต่อตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของปาลิณี ตีรบุลกุล 
(2560) พบว่า ปัจจัยด้านความดึงดูดใจหรือความน่าสนใจมีอิทธิพลต่อการบอกต่อ เช่นเดียวกับผลงานวิจัยของปุณพีร์ สิทธิกิจ 
(2560) ความน่าสนใจมีอิทธิพลต่อการบอกต่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความตั้งใจบอกต่อรูปแบบการท างาน Work From Anywhere ของแผนกบัญชีให้บุคคล

ใกล้ชิดเข้ามาท างาน บริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร ซึ่งทางผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
1. จากผลการการวิจัยที่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจบอกต่อรูปแบบการท างาน Work 

From Anywhere ของแผนกบัญชีให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างานบรษิัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญย่่านสาทร ดังนั้นผู้บริหารจึงควร
ให้ความส าคัญกับผู้ที่เพศชายเป็นอันดับแรก   เพื่อแนะน าองค์กรให้กับบุคคลใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเป็นที่รู้จักของ
บุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น และช่วยให้องค์กรมีโอกาสในการคัดเลือกบุคลลากรที่มีศักยภาพได้มาก 

2. จากผลการวิจัยที่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรส  มีอิทธิพลต่อความตั้งใจบอกต่อรูปแบบการท างาน 
Work From Anywhere ของแผนกบัญชีให้บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างานบริษัทธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านสาทร  ดังนั้น
ผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญกับพนักงานกลุ่มนี้ เนื่องจากพนักงานกลุ่มนี้ ท าให้เกิดความไว้ในเช่ือใจในการท างานร่วมกัน   
คอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน  คอยให้ค าปรึกษา  ท าให้งานผ่านพ้นไปด้วยดีและงานเกิดประสิทธิภาพ แต่ต้องมีการจัดสรร
แผนกให้เหมาะสม เช่น ให้สังกัดคนละแผนกไม่อยู่ภายใต้แผนกเดียวเพื่อให้เ กิดความโปร่งใสในกานท างาน และการ
ประเมินผลการท างาน   

3. ปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการท างาน Work From Anywhere มีอิทธิพลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคลใกล้ชิดเข้า
มาท างาน ดังนั้นองค์กรควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคคลทั่วไปมีความเข้าใจรูปแบบการท างานของโครงการ Work From 
Anywhere เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และควรเน้นข้อดี   

4. ปัจจัยสนับสนุนความน่าสนใจ ด้านการบริหารจัดการเวลาท างานด้วยตนเอง มีอิทธิพลต่อความตั้งใจบอกต่อให้
บุคคลใกล้ชิดเข้ามาท างาน ดังนั้นองค์กรควรพัฒนาให้บุคลากรมีการบริหารจัดการเวลาท างานด้วยตนเองเพิ่มขึ้น  เช่น การ
เลือกเวลาท างานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time) โดยผู้บริหารต้องก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท างาน การติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น รวมทั้งการให้ค าปรึกษาเรื่องงานกับลูกค้า เช่น การบันทึกและตรวจสอบรายการซื้อสินค้าของ
ซัพพลายเออร์  เพื่อให้พนักงานมีสมาธิในการท างาน และส่งให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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5. ปัจจัยสนับสนุนความน่าสนใจ ด้านระบบการควบคุมการท างานองค์กร มีอิทธิพลต่อความตั้งใจบอกต่อให้บุคคล
ใกล้ชิดเข้ามาท างาน ดังนั้นองค์กรควรพัฒนาระบบการควบคุมการท างานองค์กรควรให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ
งานมากข้ึน เพื่อให้เครื่องมือท่ีใช้ควบคุมการท างานมีความเหมาะสม พนักงานไม่รู้สึดกดดัน และถูกบังคับจนเกิดให้การท างาน
ไม่มีความสุข ไม่มีประสิทธิภาพ   เนื่องจากระบบการควบคุมการท างานองค์กร จากผลการวิจัยพนักงานมองเห็นว่าเป็น
เครื่องมือช่วยให้งานที่รับผิดชอบไม่คงค้าง ไม่ต้องคอยถูกติดตามงานจากหัวหน้า  เช่น มีระบบให้พนักงานกรอกเหตุผลหรือ
ตอบกลับถึงงานที่ปิดได้ไม่ตรงเป้าหมายให้หัวหน้างานทราบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตามและสอบถาม  ซึ่งถือเป็นการท างาน          
เชิงรุกและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
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