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Abstract 

 The objective of this research was to study the relationship between modern management 

in the New normal era and the performance of accounting firms in Thailand. This was quantitative 

research. The sample used in this study was 378 accounting office administrators in Bangkok. The 

questionnaire was used as a data collection tool.  The data were analyzed using descriptive 

statistics. There was frequency, mean, percentage, Standard Deviation and testing the relationship 

between modern management and performance by using Multiple Correlation Analysis and 

Multiple Regression Analysis.  The results found that: The relationship between modern 

management in the New normal era in teamwork organizational learning and Adaptation in the 

new normal era.  There was a positive correlation with financial performance, customer, internal 

processes, and learning and development. The relationship between modern management in the 

New normal era was positively correlated with financial performance, customer, and internal 

processes. The relationship between modern management in the New normal era in networking. 

There was a positive correlation with financial performance, internal processes, and learning and 

development.  Therefore, accounting firm administrators should focus on modern management in 

the New normal era in all aspects to increase efficiency in the organization.  Capable created a 

competitive advantage and sustainability. 

 



   
  ปีที่ 16 ฉบับท่ี 44 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 - TCI กลุ่มท่ี 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2564-2567

 
 

 

Rajapark Journal Vol. 16 No. 44 January – February 2022                                                               140 

Keywords: Modern management; New normal era; Performance 

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal 

กับผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ 

คือ ผู้บริหารสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 378 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานสมัยใหม่ กับผลการดำเนินงาน โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ

พหุคูณ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน

สมัยใหม่ในยุค New normal ด้านทรัพยากรมนุษย์ด้าน ด้านการเรยีนรู้องค์กร และด้านการปรับตัวในยุค New normal 

มคีวามสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดำเนนิงาน ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และ

พัฒนา 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal การทำงานเป็นทีม มีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับผลการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านลูกค้า และด้านกระบวนการภายใน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการ

บริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal ด้านการสร้างเครือข่าย มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดำเนินงาน ด้าน

ลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ดังนั้น ผู้บริหารสำนักงานบัญชีควรความสำคัญกับการ

บริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal ในทุกด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

มคีวามยั่งยืน  

 

คำสำคัญ: การบริหารงานสมัยใหม่; ความปกติใหม;่ ผลการดำเนนิงาน 

 

บทนำ 
 การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วขึ้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ทำให้ทุกธุรกิจ

ตอ้งพัฒนาตนเองเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้มีความโดดเด่นและมีภูมคิุ้มกันต่อการถูกทำลาย เนน้การสร้างคุณค่าและ

สร้างนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ของผู้บริโภคในยุคหลังโควิด-19 หรือ ยุค New normal (ความปกติใหม่) ปัญหาการแพร่

ระบาดโควิด-19 ทำให้ทุกธุรกิจในประเทศไทยคงต้องเผชญิกับความท้าทายอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจของ

ไทยอย่างหนักหนาสาหัส และหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถานการณ์ท่ีเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน (Krungsri, 2021) หาก

สถานการณ์ดีขึน้สามารถควบคุมการระบาดได้ ภาครัฐอาจเร่ิมผ่อนคลายมาตรการเข้าสู่ภาวการณ์ฟื้นฟู ได้รับวัคซีน

กันอย่างท่ัวถึง เร่ิมกลับมาเป็นปกติ แต่จะเป็นภาวะปกติท่ีแตกต่างจากก่อนวิกฤตโควิด-19 หรือ“ความปกติใหม่” 

(New Normal) ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีจำเป็นจะต้องมีวิธีการตัดสินใจและการบริหารจัดการท่ีแตกต่างไปจากสถานการณ์ปกติ 

แต่ละองค์กรจึงต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร รูปแบบการทำงานการบริหารสมัยใหม่ท่ีเหมาะสมกับยุค New 

Normal เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นำ

เคร่ืองมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นตัวช่วยในการปฏิบัติงาน (Gittipong, Phuangpornpithak & Jirawuttinunt, 

2021) สามารถให้กิจการยังดำเนินงานต่อไปได้ในสถานการณ์ท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาด อีกทั้งยัง
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ทุนแรง ประหยัดต้นทุน สร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าให้กับองค์กรและผลิตภัณฑ์ มีพันธมิตรทางการค้า ประหยัด

ตน้ทุน เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน (HRNOET, 2021) 

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ให้ความสำคัญท่ีจะพัฒนาการบริหารงาน และกลยุทธ์ต่าง 

ๆ เพื่อให้ทันกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในยุค New normal โดยเฉพาะธุรกิจด้านการบริการของสำนักงาน

บัญชี เป็นธุรกิจท่ีให้บริการในการบริการจดทะเบียนธุรกิจ การวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชี การจัดทำบัญชี

และภาษอีากร งานดา้นท่ีปรึกษาต่าง ๆ ซึ่งความคาดหวังของผู้ใชบ้ริการดา้นบัญชีต่อมาตรฐานและคุณภาพในวชิาชีพ

สูงขึน้ (Federation of Accounting Professions, 2021) สำนักงานบัญชี จึงตอ้งมแีนวทางการการบริหารงานสมัยใหม่ใน

ยุค New normal เพื่อไม่ให้มผีลกระทบต่อผลการดำเนนิงานตามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รวมไปถึง

หลังสถานการณ์คลี่คลาย  สำนักงานบัญชีต้องปรับเปลี่ยนการบริหารงานในยุค New normal หาโอกาสจากวิกฤต 

ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีถูกต้อง กล้าตัดสินใจ และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปในทิศทางท่ีเอื้อต่อการ

เพิ่มประสิทธิภาพและกระบวนการตัดสินใจได้ เชื่อมสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับลูกค้าได้ และท่ีสำคัญคือต้อง

ปรับตัวได้เร็วเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้องค์กรสามารถผ่านพ้นวิกฤต

โควิด-19 สรา้งความมั่นใจ และความพงึพอใจให้กับลูกค้า 

 จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจท่ีจะทำการศกึษาการบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal กับ

ผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชใีนประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน

สมัยใหม่ในยุค New normal กับผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิจัย

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองเพิ่มศักยภาพ วางแผนการบริหารงานในยุค New normal เพื่อให้องค์กร

อยู่รอดผ่านพ้นในสถานการณ์ท่ีควบคุมไม่ได้ องค์กรมคีวามนา่เช่ือถือ สร้างความมั่นใจและความพงึพอใจให้กับลูกค้า 

มคีวามได้เปรียบทางการแข่งขัน มีความม่ันคง และยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal กับผลการดำเนินงานของ

สำนักงานบัญชใีนประเทศไทย 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหาศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยการบริหารจัดการสมัยใหม่ ในยุค 

New normal และผลการดำเนนิงานของสำนักงานบัญชใีนประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสำนักงานบัญชี ในประเทศไทย จำนวนท้ังสิ้น 

4,086 ราย (Department of Business Development, 2021) การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างคำนวณจากสูตรของ Taro 

Yamane (1967) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง 365 ราย ผู้วิจัย

ได้ส่งแบบสอบถาม 400 ราย และได้รับแบบสอบถามกลับมาและสมบูรณ์ 378 ราย 

เขตด้านพื้นที่ศกึษา ผู้บริหารสำนักงานบัญชใีนประเทศไทย 

ขอบเขตด้านระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนมกราคม - มถิุนายน 2564 รวม 6 เดอืน 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 การบริหารสมัยใหม่ในยุค New normal   

การบริหาร หมายถึง งานบริหารทุกอย่างจำเป็นต้องกระทำโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งกำหนดจากการวิเคราะห์

ศกึษาโดยรอบคอบ เพื่อให้มีวิธีท่ีดท่ีีสุดในอันท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึน้เพื่อประโยชน์สำหรับทุก

ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง (Taylor, 2002) 

 การบริหารงานสมัยใหม่ หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทุกคนต้องร่วมมือ ร่วม

ใจ สามัคคี มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน การทำงานต้องเป็นทีม (Team) และการบริหารตอ้งจัดเป็นระบบ (System) ขั้นตอน

การทำงานต้องสัมพันธ์กัน (Barnard, 1938) 

 New normal (ความปกติใหม่) โดย Bill Gross ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Pacific Investment Management (PIMCO) 

อธิบายถึงหลังจากเกิดวกิฤติเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ การเตบิโตทางเศรษฐกิจท่ีถดถอยลงไม่สามารถกลับไปเตบิโตได้

ดีเหมอืนเดิม และในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 “New Normal” นำกลับมาใชอ้กีคร้ัง การระบาดของโรค

โควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงของการดำรงชวีติ และเพ่ือความอยู่รอดจงึตอ้งปรับตัวคร้ังใหญ่กลายเป็น New normal 

 นวินอร์มัล (New normal) หมายถึง ความปรกติใหม่ หรือฐานวถิีชวีิตใหม่รู ปแบบการดำเนนิชวีิตอย่างใหม่ท่ี

แตกต่างจากอดตี 

 สรุปการบริหารงานสมัยใหม่ยุค New normal หมายถงึ การบริหารงานสามารถท่ีมีความยืดหยุ่นให้เหมาะกับ

สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้องค์กรอยู่รอดในสถานการณ์ท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ นำองค์กรไปสู่

ความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยต้องอาศัยวสิัยทัศน์ของผู้บริหารท่ีชัดเจน การเป็นทีมงาน และเทคโนโลยท่ีีมสี่วนช่วยใน

การทำงานและบริหารงานในยุค New normal  ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้ได้ให้ความสำคัญในการบริหารสมัยใหม่ในยุค 

New normal ประกอบไปด้วย 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) การทำงานเป็นทีม 3) การเรียนรู้องค์กร 4) การสร้าง

เครอืข่าย 5) การปรับองคก์รในยุค New normal 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 Bowin & Harvey (2001) ให้ความหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กิจกรรมในการพัฒนา จูงใจ 

การปฏบัิตงิานของพนักงานให้อยู่ในระดับสูง บรรลุเป้าหมายขององค์กร  

Milkovich & Boudreau (1991) กล่าวว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ ระหว่างคนทำงานที่มผีลต่อประสิทธิภาพของคนงานในองค์การ 

 สรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในองค์กรมีทัศนคติท่ีดี รักองค์กร 

และทำงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน  

การทำงานเป็นทีม 

 Parker (1996) ได้กล่าวไว้ว่า ทีมเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กัน และต้องพึ่งพากันมีเป้าหมายร่วมกัน 

เพื่อปฏบัิตงิานให้บรรลุเป้าหมาย  

 Francis & Young (1979) ได้ให้ความหมายการทำงานเป็นทีมไว้ว่า บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันทำงาน มี

ความรับผิดชอบ มคีวามไวใ้จ ทำงานร่วมกันให้สำเร็จ 

 สรุป การทำงานเป็นทีม คือการท่ีบุคคลมารวมกันมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีความเข้าใจจิตใจซึ่งกันและ

กัน การยอมรับการเป็นสมาชกิ มีการสื่อสารกันระหว่างสมาชกิ ซึ่งการทำงานคนเดียวหรือบริหารงานคนเดียวยากท่ี

จะบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรได้  
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การเรียนรู้องค์กร 

 Senge (2021) ให้ความหมายการเรียนรู้องค์กร หมายถึง กระบวนการทีมบริหารท่ีเปลี่ยนแปลงความคิดการ

บริหารองค์กร มีความอดทนต่อความเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว 

 Robbins (2003) ให้ความหมายการเรียนรู้องค์กร หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท้ังในระดับตัวบุคคล กลุ่ม 

ระบบขององค์กร เพื่อการปรับเปลี่ยนองค์กรให้มกีารตอบสนองความตอ้งการของผู้มสี่วนได้เสียขององค์กร 

 สรุป การเรียนรู้องค์กร หมายถึง กระบวนการท่ีส่งเสริมให้องค์กรและบุคคลเกิดการเรียนรู้  เพื่อขยายขีด

ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีดี 

การสร้างเครอืขา่ย 

การสร้างเครือข่าย 

 O’Donnell (2004) ได้กล่าวไวว้่า การมเีครือข่ายธุรกิจเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ มีความน่าเช่ือถือ สร้าง

ความเข็มแข็ง ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

 Henneberg, Mouzas & Naudé (2006) ได้กล่าวไว้ว่า เครือข่ายธุรกิจ เป็นการสร้างสัมพันธภาพการพึ่งพา

อาศัยกันเพื่อทำงานร่วมกันและเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

 สรุป การสร้างเครือข่าย หมายถึงวิธีการร่วมมือกันในทางธุรกิจ การสร้างความสัมพันธ์และการทำธุรกิจ

ร่วมกัน เพื่อให้มคีวามคิดริเร่ิมท่ีดกีว่า เกิดประโยชน์ร่วมกัน และมีศักยภาพในการแข่งขันท่ีเพิม่ขึ้น  

การปรับองค์กรในยุค New normal 

 JOBSDB (2021) ได้กล่าวไว้ว่า การปรับตัวและปรับพฤตกิรรมการใชช้วีติเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-

19 เป็นการปรับการใช้ชีวิตแบบใหม่ หรือ New Normal การบริหารภายในองค์กรก็ต้องก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น 

เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวติท่ีเปลี่ยนไปของพนักงาน  

 DHARMNITI (2021) ได้ให้ความหมาย New Normal คือความปรกติใหม่ หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งหมายถึง 

รูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ ที่แตกต่างจากอดีตเพราะได้รับผลกระทบจากบางสิ่ง บางเหตุการณ์ จนแบบแผน

และแนวทางที่คุ้นเคยเกิดการเปลี่ยนแปลงสูว่ถิีชีวิตใหม่  

 สรุป การปรับองค์กรในยุค New normal เป็นปัจจัยสำคัญท่ีควรตระหนักอยู่เสมอ คือ การเตรียมพร้อม

สำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และความสามารถในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ โดยการเตรียมความพร้อมในด้านเทคโนโลย ีปรับกลยทุธ์การทำงานให้มีความยืดหยุ่น  

แนวคิดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน 

 Kaplan & Norton (2000) ได้ให้ความหมายผลการดำเนินงาน หมายถึง ผลท่ีได้จากการการปฏิบัติงาน 

ดำเนินกิจกรรมขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า กระบวนการจัดการ การเรียนรู้และพัฒนา และการเงิน  Kaplan และ 

Norton ได้ให้นิยามล่าสุดของ Balanced Scorecard (BSC) แนวคิดท่ีพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการวัดผลการ

ดำเนนิงาน มีความชัดเจน รวดเร็ว สามารถทำให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร ซึ่งการวัดผลการปฏิบัติงานดุลาย

ภาพนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 มุมมอง ดังนี้ 1) มุมมองด้านการเงิน ได้แก่รายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพใน

การผลิต 2) มุมมองด้านลูกค้า ได้แก่รักษาฐานลูกค้าเดิม เพ่ิมฐานลูกค้าใหม่ การบริการท่ีรวดเร็ว ส่วนแบ่งการตลาด

เพิ่มขึ้น 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน ได้แก่ กระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ลดของเสีย การดำเนินงาน

รวดเร็ว และ 4) มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาทักษะของพนักงาน การรักษางานท่ีมีคุณภาพ 

การมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีดี 
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 สรุป ผลการดำเนินงาน คือผลของการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เพื่อประเมินความสามารถในการ

บริหารของผู้บริหาร ทำให้ทราบว่าการดำเนินงานขององค์กรได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้หรือไม่ รวมท้ังยัง

ช่วยในการกำหนดทิศทางในการดำเนนิงานต่อไปในอนาคตขององค์กรด้วย ซึ่งจะใช้ทฤษฎี Balanced Scorecard (BSC) 

เป็นการวัดผลการปฏบัิตงิาน 

 

วธิีดำเนินการวจิัย 
 การศึกษาคร้ังนี้  ผู้วิจัยใช้แนวทางการศึกษาเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม 

(Questionnaire)   

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวจิัย 
 ผลการศึกษาวจิัยเร่ือง การบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal กับผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชี

ในประเทศไทย ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรหิารงานสมัยใหม่ในยุค New normal  

การบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal  Sd ความคิดเห็น 

การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 

การทำงานเป็นทีม 

การเรียนรู้องค์กร 

การสรา้งเครือข่าย 

การปรับองค์กรในยุค New normal 

3.72 

3.61 

3.57 

3.72 

3.67 

0.65 

0.68 

0.77 

0.66 

0.68 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.66 0.69 มาก 

 จากตารางท่ี 1 ผู้บริหารสำนักงานบัญชใีนประเทศไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานสมัยใหม่ในยุค 

New normal ของสำนักงานบัญชีในประเทศไทยโดยรวม อยู่ในระดับมาก = 3.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างเครือข่าย  = 3.72 

รองลงมาคือการปรับองค์กรในยุค New normal = 3.67การทำงานเป็นทีม = 3.61  และการเรียนรู้องค์กร = 

3.57 
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ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานของสำนักงานบญัชีคุณภาพในประเทศไทย  Sd ความคิดเห็น 

ด้านการเงิน 

ด้านลูกค้า 

ด้านกระบวนการภายใน 

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

3.71 

3.93 

3.66 

3.65 

0.58 

0.60 

0.74 

0.60 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.74 0.63 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 ผู้บริหารสำนักงานบัญชีในประเทศไทย มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ

สำนักงานบัญชีในประเทศไทยโดยรวม อยู่ในระดับมาก = 3.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านลูกค้า = 3.93 รองลงมาคือ ด้านการเงิน = 3.71 ด้านกระบวนการภายใน 

= 3.66 และด้านการเรียนรู้ และพัฒนา = 3.65 

 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal กับผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีในประเทศ

ไทย  

การบริหารงานสมัยใหม่ 

ในยุค New normal 

ผลการดำเนินงาน 

 FP CP IP LG 

 r sig r sig r sig r sig 

1. การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 

 

2. การทำงานเป็นทีม 

3. การเรียนรู้องค์กร 

4. การสรา้งเครือข่าย 

5. การปรับองค์กรในยุค New normal 

0.734* 

 

0.459* 

0.439* 

0.282 

0.605* 

0.00 

 

0.00 

0.00 

0.09 

0.00 

0.490* 

 

0.588* 

0.572* 

0.675* 

0.456* 

0.00 

 

0.00 

0.01 

0.00 

0.00 

0.487* 

 

0.388* 

0.521* 

0.318* 

0.434* 

0.00 

 

0.02 

0.00 

0.04 

0.00 

0.239* 

 

0.293 

0.247* 

0.651* 

0.362* 

0.00 

 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05                  

 

 จากตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal กับผลการดำเนินงาน

ของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal กับผลการ

ดำเนินงานของสำนักงานบัญชีในประเทศไทยในทุกด้าน มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเรียนรู้องค์กร 

และด้านการปรับตัวในยุค New normal  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดำเนินงาน ด้านการเงิน (FB) ด้านลูกค้า 

(CP) ด้านกระบวนการภายใน (IP) และด้านการเรียนรู้และพัฒนา (LG)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

(r=0.734, 0.490, 0.487, 0.239), (r=0.439 , 0.572, 0.521 , 0 .247), (r=0.605 , 0.456, 0.434, 0.362) ส่ วน

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal การทำงานเป็นทีม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผล

การดำเนินงาน ด้านการเงิน (FB) ด้านลูกค้า (CP) และด้านกระบวนการภายใน (IP) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 (r=0.459, 0.588, 0.388) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal ด้านการสร้าง

เครือข่าย มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดำเนินงาน ด้านลูกค้า (CP) ด้านกระบวนการภายใน (IP) และด้านการ
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เรียนรู้และพัฒนา (LG) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 (r=0.675, 0.318, 0.651)  ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง

การบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal การทำงานเป็นทีม ไม่มคีวามสัมพันธ์กับผลการดำเนนิงาน ด้านการเรียนรู้

และพัฒนา (LG) และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal ด้านการสร้างเครือข่าย ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผลการดำเนนิงาน ด้านด้านการเงิน (FB) 

   

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal กับผลการดำเนนิงานของสำนักงาน

บัญชใีนประเทศไทย สามารถอภปิรายได้ดังน้ี  

ผู้บริหารสำนักงานบัญชีมีความคิดเห็นการบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ด้านการสร้างเครือข่าย  

ด้านการปรับองค์กรในยุค New normal  ด้านการทำงานเป็นทีม  และด้านการเรียนรู้องค์กร  สอดคล้องกับแนวคิด

ของ Chiaranaipanich (2021) กล่าวว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทำให้องค์กรมีความเจริญเติบโตและมั่นคง 

เนื่องจากบุคลากรมคีวามรู้ ความสามารถทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์กรต้องสร้างขวัญ

และกำลังใจให้กับพนักงาน เพื่อทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มท่ี รองลงมาคือการสร้างเครอืข่ายธุรกิจเป็นการติดลมใต้ปีก

ให้กับองค์กรท่ีจะหนุนให้องค์กรขึน้สู่เป้าหมายท่ีวางไว ้มกีารเจริญเตบิโตอย่างก้าวกระโดด สอดคล้องกับแนวคิดของ 

Panyarot (2013) การทำงานเป็นทีม ถือว่าเป็นหัวใจหนึ่งในการทำงานร่วมกัน องค์กรท่ีสามารถสร้างทีม พัฒนาทีม 

ให้ทำงานร่วมกันได้ องค์กรนัน้ จะเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว หลักของการทำงานเป็นทีม คือการใช้วชิาความรู้

อย่างหนึ่ง ประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ดำเนินคู่กันไป และต้องกระทำด้วยความทัศนคติท่ีดี ด้วยความคิด

ความเห็นท่ีเป็นอิสระ ปราศจากอคติ ยอมรับความคิดเห็นของทีม และด้วยความถูกต้อง ตามเหตุตามผลด้วย จึงจะ

ช่วยให้งานบรรลุจุดหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของ Mahapornprajak (2020) กล่าวว่าการปรับองค์กรในยุค New 

normal ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 องค์กรต้องมีการปรับตัวในเร่ืองแรกคือการปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ให้เร็ว การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทำงานจากท่ีบ้านลดความเสี่ยง ปรับการทำงานให้มี

ความยืดหยุ่น เพื่อให้การดำเนินงานราบร่ืน และท่ีสำคัญก็คือการทำงานร่วมกันเป็นทีม สอดคล้องกับแนวคิดของ 

Nuibandan (2021) กล่าวว่า การบริหารองค์กรต้องมีความยืดหยุ่นพร้อมในทุกสถานการณ์ ต้องทำให้องค์กรเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพ เพื่อให้สามารถดำรงอยู่อย่างมั่นคง  

 ผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีในประเทศไทยโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาเป็นรายด้าน  

ด้านท่ีมากท่ีสุดคือ ด้านลูกค้า รองลงมาคือ ด้านการเงิน  ด้านกระบวนการภายใน  และด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

องค์กรตอ้งนำเทคโนโลยสีมัยใหม่มาใช้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้รวดเร็ว และนำมาใชใ้นการทำงานใน

ยุค New normal การให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า และอกีด้าน คือด้านการเงิน เพื่อองค์กรมกีำไรสุทธิเพิ่มขึน้ มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึน้ สามารถลดต้นทุนจาก

การบริหารงานได้ และใชท้รัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Marguardt (2002) กล่าวว่าผล

การดำเนินงานขององค์กรให้ความสำคัญในด้านลูกค้า การตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อทำให้องค์กรมี

กำไรเพิ่มขึ้น และมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น การบริหารกระบวนการภายในท่ีดี เพื่อให้การทำงานได้อย่างราบร่ืน 

ติดต่อสะดวก และการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร เพื่อให้องค์กรมีการบริหารงานท่ีมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการให้ด้านการให้บริการให้คำปรึกษากับองค์กร 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal ด้านทรัพยากรมนุษย์ด้าน ด้านการเรียนรู้

องค์กร และด้านการปรับตัวในยุค New normal  มีความสัมพันธ์เชงิบวกกับผลการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านลูกค้า 

ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New 

normal การทำงานเป็นทีม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดำเนนิงาน ด้านการเงิน ด้านลูกค้า และด้านกระบวนการ

ภายใน ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal ด้านการสร้างเครือข่าย มีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับผลการดำเนินงาน ด้านลูกค้า  ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา สอดคล้องกับงานวจิัย

ของ Kaynak (2003) พบว่าการบริหารงานมีความสัมพันธ์ต่อผลการดำเนินงานโดยเฉพาะด้านทรัพยากรมนุษย์ กับ

ด้านกระบวนการภายใน ซึ่งทำให้องค์กรมีระบบการจัดการท่ีดีเป็นท่ีน่าเชื่อถือ การบริหารงานมีความสัมพันธ์ต่อผล

การดำเนินงานด้านลูกค้า ต้องตอบสนองความต้องการเกิดความประทับใจมีความสัมพันธ์ท่ีดียิ่งขึ้น นำไปสู่รายได้

ผลงานท่ีมากขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt (2002) กล่าวว่าองค์กรท่ีมีการเรยีนรู้ และนำความรู้

ท่ีได้มาพัฒนางานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ มีการถ่ายโอนความรู้อย่างท่ัวถึง ทำงานร่วมกันเป็นทีมช่วยกันแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ การบริหารสมัยใหม่จะให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม เพราะการร่วมแรงร่วมใจจะทำให้องค์กร

ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว มีความเตบิโตอย่างยัง้ยนื ผู้บริหารจะตอ้งสร้างทีมท่ีมีความเข้มแข็ง กระตุ้นให้ทุก

คนอย่างเป็นส่วนหนึ่งของทีม ในยุค New normal เป็นรูปแบบวถิีชวีิตใหม่ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธี

ปฏิบัติและการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง องค์การต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน ดังนัน้การบริหารจำเป็นต้องมกีารปรับปรุงแนวทางปฏบัิติเพื่อให้อยู่รอด มคีวามสามารถทางการ

แข่งขัน องค์กรต้องมีการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งแวดล้อม  การปรับแนวการ

เรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งแห่งการเรียนรู้มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพขององค์กร  

 

สรุปผล 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal ของสำนักงานบัญชีใน

ประเทศไทยโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ การสร้างเครือข่าย การปรับองค์กรในยุค New normal การทำงานเป็นทีม และการเรียนรู้องค์กร ความคิดเห็น

ด้วยเกี่ยวกับผลการดำเนนิงานของสำนักงานบัญชใีนประเทศไทยโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านลูกค้ารองลงมาคือ ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และ

พัฒนา ส่วนผลทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal กับผลการดำเนินงานของ

สำนักงานบัญชีในประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นเมื่อองค์กรได้ปรับการ

บริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชี นอกจากนี้การ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ การเรียนรู้องค์กร และ การปรับองค์กรในยุค New normal เป็นปัจจัยท่ีให้ความสำคัญ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร องค์กรมีความเข็มแข็งอยู่รอด ปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์ สร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขัน มีความยั่งยืน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1.สำนักงานบัญชีควรมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนการบริหารงานในยุค New normal เพื่อให้องค์กรต้อง

คล่องตัว (agile) และมีความยืดหยุ่น ซึ่งมีสำคัญต่อการอยู่รอด และความยั่งยืนขององค์กร โดยเฉพาะการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ท่ีต้องเปลี่ยนแปลงวธีิคดิ ทัศนคต ิและพฤติกรรมในการทำงานในยุค New normal 

2 สำนักบัญชีควรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยให้การทำงานในยุค New normal เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ประหยัดเวลา สามารถทำงานจากท่ีบ้านได้เพื่อลดความเสี่ยง 

 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรมศีึกษาผลกระทบการบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal กับผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชี

ในประเทศไทย 

 

องค์ความรู้ใหม่  
จากการศึกษานี้ค้นพบความรู้ใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal มี

ความสัมพันธ์เชงิบวกกับผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ธุรกิจจะอยู่รอดในสถานการณ์การแพร่

ระบาดโควิด-19 จนไปถึงการฟื้นตัวหลังการโรคระบาดควบคุมได้ สำนักงานบัญชีต้องปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ ทัศนคติและมุมมอง มองเห็นคุณค่าของผลงานมากกว่าต้องปฏิบัติงานในท่ีทำงาน การ

บริหารงานสมัยใหม่ในยุค New normal ท่ีสำคัญ คือ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปรับรูปแบบการทำงานเน้น

ทำงานท่ีบ้าน หรือท่ีไหนก็ได้ โดยควบคุมการปฏิบัติงานจากผลของงานท่ีชัดเจน  ด้านการเรียนรู้องค์กร ให้ทุกคนใน

องค์กรได้เรียนรู้แบบ Community แบ่งปันกัน เพื่อถ่ายทอดความรู้ในองค์กรประสบความสำเร็จ สำนักงานบัญชีและ

นักบัญชีเสริมความรู้ และทักษะใหม่ Technical Skill และ Soft Skill หรือ Communication Skill ด้านการปรับองค์กรใน

ยุค New normal ในเร่ืองการใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถทำงานได้ในทุกสถานการณ์ ทุกสถานท่ี เพื่อให้เกิด

ผลสัมฤทธ์ิสูงสุดได้อย่างรวดเร็วในทุกสถานการณ์ ภายใต้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มหรือคุณค่าใหม่ให้การบริการ ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตามต้องการและทันท่วงที ซึ่ง

นำไปสู่ภาพลักษณ์ท่ีดใีห้กับธุรกิจที่ก้าวและเท่าทันยุคชีวิตวถิีใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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