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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาศักยภาพการทำงานแบบใหม่ ประสิทธิภาพการ
ทำงาน และทดสอบผลกระทบของศักยภาพการทำงานแบบใหม่ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสถานการณ์ COVID-19 โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยจำนวน 151 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  
 ผลการวิจัยพบว่า นักบัญชีบริษัท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการทำงานแบบใหม่โดยรวม 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านความรู้ในเทคโนโลยี ด้านความเป็นผู้นำ และด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ และนักบัญชีบริษัท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม และ
เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการทำงานเช่ือถือได้ ด้านผลงานได้มาตรฐาน และด้าน
งานสำเร็จทันเวลา จากการทดสอบผลกระทบ พบว่า 1) ศักยภาพการทำงานแบบใหม่ ด้านความรู้ใน
เทคโนโลยี มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม (Beta=0.265, p<0.05) 2) ศักยภาพ
การทำงานแบบใหม่ ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม 
(Beta =0.403, p<0.05) และ 3) ศักยภาพการทำงานแบบใหม่ ด้านความเป็นผู้นำ มีผลกระทบเชิงบวก
ต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม (Beta =0.207, p<0.05) 
 
คำสำคัญ: ศักยภาพการทำงานแบบใหม่, ประสิทธิภาพการทำงาน, นักบัญชีบริษัท, สถานการณ์  
             COVID-19 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study new work potential, job efficiency and 
test effects of new work potential on accountants’ job efficiency of listed companies 
in the COVID-19 situation. A questionnaire was used as a tool for collecting data from 
151 accountants in listed companies on the stock exchange of Thailand. The statistics 
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used for the analysis were mean, standard deviation, multiple correlation analysis and 
multiple regression analysis. 
 The results of the study revealed that the business accountants agreed with 
having new work potential as a whole was at a high level, namely: planning, technology, 
leadership and creativity. The business accountants agreed with having job efficiency as a 
whole and in each aspect was at a high level, namely: reliable work, standardized work 
and timely work success. According to impact test, the following were found: 1) the new 
work potential in the aspects of technology had positive effects on job efficiency as a 
whole (Beta = 0.265, p<0.05).  2) the new work potential in the aspects of creative had 
positive effects on job efficiency as a whole (Beta=0.403, p<0.05. 3) the new work 
potential in the aspects of leadership had positive effects on job efficiency as a whole 
(Beta=0.207, p<0.05). 
 
Keywords:  New Work Potential, Job Efficiency, Business Accountants, COVID-19  
  Situation 
 
บทนำ   
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีจุดกำเนิดของการแพร่
ระบาดที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนในช่วงเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2562 ได้ระบาดออกไปเป็นวงกว้างแล้ว
ลุกลามกลายเป็นโรคระบาดเกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาคส่วนต่าง ๆ 
ของหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งผลกระทบในครั้งนี้นับว่ามี
ความรุนแรงกว่าการเกิดวิกฤตทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทำให้มนุษย์ในสังคมเกิดพฤติกรรมการ
ดำรงชีวิตในวิถีใหม่ (New Normal) และมีหลายประเทศต้องใช้มาตรการปิดประเทศ (Lock Down) 
และการประกาศสถานการณภาวะฉุกเฉินทำให้ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ และมีธุรกิจจำนวนมากต้องปิด
ตัวลงไป (ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ, 2563) แต่การรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินยังคง
ดำเนินการต่อไปเพราะเป็นหน้าที่หลักของนักบัญชีในการนำเสนองบการเงินตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ศิรประภา ศรีวิโรจน์ และปัทมนันท์ บุญถนอมตีรัตน์, 2563) จาก
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักบัญชีต้องมีการปรับตัวพร้อมดึงเอาความสามารถท่ีซ่อนเร้นอยู่ข้างในมา
ประยุกต์ใช้กับการทำงานในรูปแบบใหม่ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่องและ
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศักยภาพการทำงานแบบใหม่ (New Work Potential) เป็นความสามารถในการทำงานที่นัก
บัญชีได้ใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่สั่งสมมากำหนดเป็นกลยุทธ์การทำงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย หรือแผนงานที่กำหนดเอาไว้โดย
การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมการทางความคิด นวัตกรรมการทำงานที่จะนำไปสู่การทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น (นิตยา คำมณี, 2556) ตลอดจนความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อนำไปสู่การวางแผนการทำงานที่ช่วยเสริมสร้าง
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สมรรถนะทำงานท่ีสูงขึ้น โดยการนำเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยมาเป็นเครื่องมือท่ีช่วย
ในการจัดทำข้อมูลทางการบัญชี การติดต่อสื่อสาร และการส่งข้อมูลแบบ Online เป็นต้น นอกนี้การ
คิดค้นรูปแบบการทำงานแบบใหม่หรือดัดแปลงวิธีการทำงานล้วนมีความสำคัญซึ่งจะทำให้ระบบการ
ทำงานกระชับ รวดเร็ว และมีความคล่องตัวมากขึ้น ตลอดจนการมีความเป็นผู้นำในการกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงออกถึงการทำงานเต็มศักยภาพถึงแม้จะเป็น
สถานการณ์ท่ีไม่ปกติก็ตาม ดังนั้นการทำงานรูปแบบใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-
19 นักบัญชีจะต้องนำเอาความสามารถที่ซ้อนเร้นอยู่ข้างในมาพัฒนากระบวนการทำงานที่จะนำไปสู่
เป้าหมายของความสำเร็จในสภาวะของสถานการณ์ดังกล่าวได้  ซึ ่งศักยภาพการทำงานแบบใหม่
ประกอบด้วย ด้านการวางแผน (Planning) ด้านความรู้ในเทคโนโลยี (Technology) ด้านความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) และด้านความเป็นผู้นำ (Leadership) (ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์, 2548 และ 
กานดา แซ่หล่ิว, 2560) ฉะนั้นแล้วการมีศักยภาพการทำงานแบบใหม่ย่อมนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเยี่ยงมืออาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อไป 
 ประสิทธิภาพการทำงาน (Job Efficiency) เป็นผลลัพธ์จากการใช้ความรู้ความสามารถทักษะ 
และประสบการณ์ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้ผลสำเร็จของงานที่มีความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือตรงตามข้อเท็จจริงสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการยึดถือ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดเอาไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานจะต้องมีการ
คิดค้นวิธีลดขั้นตอนการทำงานท่ีมีความซ้ำซ้อน และยุ่งยาก โดยนำเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสม
เข้ามาช่วยเพิ่มผลงาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าสร้าง
ความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายได้ (รัชนี ตรีสุทธิวงษา, 2552) ตลอดจนสามารถนำเสนอข้อมูลและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานทันตามเวลาท่ีกำหนดเอาไว้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรส่งผลให้ผู้ใช้ข้อมูลทางการ
บัญชีสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจอันเป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ กล่าวคือประสิทธิภาพการ
ทำงานของนักบัญชีที่สำคัญประกอบด้วย ด้านการทำงานเชื่อถือได้ (Reliable Work) ด้านงานสำเร็จ
ทันเวลา (Timeliness Work Success) และด้านผลงานได้มาตรฐาน (Standardized Work) (สุมิตา 
สุขสุวรรณ และคณะ, 2562) ดังนั้น การใช้ศักยภาพการทำงานแบบใหม่ในสถานการณ์ปัจจุบันอันนำไปสู่
การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเยี่ยงมืออาชีพ จึงกลายเป็นส่ิงสำคัญท่ีควรมุ่งเน้นให้เกิดขึ้นต่อไป 
 นักบัญชีบริษัท (Business Accountant) เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อองค์กรธุรกิจในฐานะ
ผู้จัดทำข้อมูลทางการบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยข้อมูลทางการบัญชีท่ี
นำเสนอต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และมีความน่าเชื ่อถือ (บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ และ 
อารยะรัตน์ ชารีแสน, 2563) เมื่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้กระจายไปทั่วโลกได้ส่งผล
กระทบต่อการดำเนินชีวิต ระบบเศรษฐกิจ การทำงานของผู้ปฏิบัตินักบัญชีต้องมีความรับผิดชอบเพิ่ม
มากขึ้น และมีความท้าทายในการทำงาน (Grossi, Ho & Joyce, 2020) ซึ ่งการปรับตัวอย่างชาญ
ฉลาด โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีส่ังสมมาค้นหาวิธีการทำงานแบบใหม่ท่ี
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้มีความ
ราบรื่น กระชับ รวดเร็ว ส่งผลต่อการมีผลงานท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร และมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด รวมไปถึงการนำเสนอรายงานทางการเงินที่ทันต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทางเงินเพื่อการตัดสินใจในกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการต่อไป ดังนั้นการมี
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ศักยภาพการทำงานแบบใหม่ของนักบัญชีจึงมีความสำคัญต่อการนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในสถานการณ์ COVID-19 เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อไป 
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาผลกระทบของศักยภาพการทำงานแบบใหม่
ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
สถานการณ์ COVID-19 โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพการทำงาน
เพิ่มเติม และประยุกต์ใช้ในการทำงานของนักบัญชี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสืบไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาศักยภาพการทำงานแบบใหม่ และประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสถานการณ์ COVID-19 
 2. เพื่อทดสอบผลกระทบของศักยภาพการทำงานแบบใหม่ที ่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสถานการณ์ COVID-19 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 792 คน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2563) ซึ่งในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนด 1 บริษัท เท่ากับจำนวนนักบัญชี 1 คน ประกอบด้วย ภาคกลาง 
จำนวน 766 คน ภาคใต้ จำนวน 11 คน ภาคเหนือ 7 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 คน ซึ่งกำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จำนวน 258 คน โดยเปิดตาราง Krejcie และ Morgan (สุมินทร เบ้าธรรม, 
2558) การคำนวณกลุ่มตัวอย่างที่มีความเชื่อมั่น 95% และมีความคาดเคลื่อนไม่เกิน 5% โดยใช้วิธี  
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ซึ่งสามารถดำเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 1) จำแนกนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามภูมิภาคของ
ประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) กำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างนักบัญชีบริษัทตามสัดส่วน โดยใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์แล้วจึงทำการสุ่มตัวอย่างโดย
วิธีการจับสลาก 
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เสนอผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน นำผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญหาดัชนีความสอดคล้อง และเลือก
ข้อคำถามที่มีค่าดัชนี IOC: Index of Item-Objective Congruence) ตั้งแต่ 0.50-1.00 ปรากฏว่า
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สูงกว่า 0.05 ทุกข้อคำถาม แสดงว่าข้อคำถามตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ 
(สุมินทร เบ้าธรรม, 2558) จากนั้นผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปทำการทดลองใช้ (Try Out) กับประชากร
ท่ีมิใช่กลุ่มตัวอย่างคือ นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 30 คน 
เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีค่าสัมประสิทธิ์ (-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
Cronbach (1954) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.820 สำหรับคุณภาพ
ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง  โดยการหาค่า
อำนาจจำแนกเป็นรายข้อ (Discrimination Power) โดยใช้เทคนิค Item-total Correlation ศักยภาพ
การทำงานแบบใหม่ มีค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.596-0.889 และประสิทธิภาพการทำงาน มี
ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.582-0.877 สอดคล้องกับ Nunnally & Bernstein (1994) ได้
เสนอว่า การทดสอบค่าอำนาจจำแนกเกินกว่า 0.40 เป็นค่าท่ียอมรับได้ ซึ่งหมายความว่าเครื่องมือท่ี
ใช้ในการเก็บข้อมูลมีคุณภาพเพียงพอ และใช้ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ซึ่ง
ศักยภาพการทำงานแบบใหม่ มีค่าสัมประสิทธิ์มีค่าเท่ากับ 0.983 และประสิทธิภาพการทำงานมีค่า
เท่ากับ 0.983 สอดคล้องกับ Cronbach (1954) ได้เสนอว่า การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
เกินกว่า 0.70 เป็นค่าท่ียอมรับได้เครื่องมือมีความเช่ือมั่นท่ีเพียงพอ 
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ดำเนินการส่งแบบสอบถามจำนวน 258 ชุด ในวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แล้ว
รอการกลับคืนมาของแบบสอบถามจนถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2563 ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมแบบสอบถามท่ี
ตอบกลับคืนจำนวน 151 ชุด มีอัตราการตอบกลับคืนคิดเป็นร้อยละ 58.53 คิดจากฐานจำนวนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ส่งแบบสอบถาม จำนวน 258 คนซึ่งสอดคล้องกับ (Aaker, Kumer and Day, 2001) ได้
นำเสนอว่าการส่งแบบสอบถามอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงเป็นที่ยอมรับได้ โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 122 วัน และผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ไปการทำ
วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลต่อไป 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ใน
การวิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  4.1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการทำงานแบบใหม่กับประสิทธิภาพ
การทำงานของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสถานการณ์ COVID-19 
โดยใช้สถิต ิเช ิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี ่ย (Means) และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
  4.2 การวิเคราะห์ทดสอบผลกระทบของศักยภาพการทำงานแบบใหม่ที ่ม ีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
สถานการณ์ COVID-19 โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ซึ่งสามารถเขียนสมการได้ ดังนี้ 
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  สมการ   TJE=  𝛽0  +  𝛽1PN+ 𝛽2 TG  + 𝛽3CT+ 𝛽4 LS + 𝜀    [1] 
 

  เมื่อ  TJE  แทน  ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม 
    PN   แทน  ศักยภาพการทำงานแบบใหม่ ด้านการวางแผน 
    TG    แทน  ศักยภาพการทำงานแบบใหม่ ด้านความรู้ในเทคโนโลยี 
    CT      แทน  ศักยภาพการทำงานแบบใหม่ ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
    LS      แทน  ศักยภาพการทำงานแบบใหม่ ด้านความเป็นผู้นำ 
    𝜀 แทน  ค่าความคลาดเคล่ือน 
 

ผลการวิจัย  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการทำงานแบบใหม่โดยรวมและเป็นรายด้านของนักบัญชี 
             บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสถานการณ์ COVID-19 
 

ศักยภาพการทำงานแบบใหม่ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านการวางแผน 
2. ด้านความรู้ในเทคโนโลย ี
3.ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
4. ด้านความเป็นผู้นำ 

4.49 
4.49 
4.27 
4.47 

0.29 
0.38 
0.50 
0.37 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 4.43 0.30 มาก 
   

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักบัญชีบริษัทมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการทำงานแบบใหม่
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการวางแผน (x̅ = 4.49) ด้านความรู้ในเทคโนโลยี (x̅ = 4.49) 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ (x̅ = 4.27) และด้านความเป็นผู้นำ (x̅ = 4.47)   
 
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมและเป็นรายด้านของนักบัญชีบริษัท 
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสถานการณ์ COVID-19 
 

ประสิทธิภาพการทำงาน �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการทำงานเชื่อถือได้ 
2. ด้านงานสำเรจ็ทันเวลา 
3.ด้านผลงานได้มาตรฐาน 

4.48 
4.37 
4.44 

0.38 
0.42 
0.45 

มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 4.43 0.33 มาก 
 
 
 
 



 
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564)             
                                    

   23 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักบัญชีบริษัทมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการทำงานเช่ือถือได้ (x̅ = 4.48) ด้านผลงานได้มาตรฐาน (x̅ = 
4.44) และด้านงานสำเร็จทันเวลา (x̅ = 4.37) 
 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของศักยภาพการทำงานแบบใหม่กับประสิทธิภาพการทำงาน  
                โดยรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสถานการณ์  
                COVID-19 
 

ตัวแปร TJE PN TG CT LS VIF 
x̅ 4.43 4.49 4.49 4.27 4.47  

S.D. 0.33 0.29 0.38 0.50 0.37  
TJE - 0.512* 0.592* 0.683* 0.507*  
PN  - 0.452* 0.535* 0.424* 1.562 
TG   - 0.541* 0.334* 1.501 
CT    - 0.432* 1.748 
LS     - 1.322 

*p<0.05 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.507-0.683 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และตัวแปรอิสระแต่ละด้าน
มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหา Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของ
ตัวแปรอิสระศักยภาพการทำงานแบบใหม่มีค่าตั้งแต่ 1.322-1.748 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า 
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระไม่ถึงขั้นก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (Black, 2006) 
 

ตารางที่ 4 การทดสอบผลกระทบของศักยภาพการทำงานแบบใหม่ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
              โดยรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสถานการณ์  
              COVID-19 
 

ศักยภาพการทำงานแบบใหม่ 
ประสิทธิภาพ 

การทำงานโดยรวม(TJE)  
Beta 

 
t 

 
p-

value B Std. Error 
ค่าคงท่ี (a) 
ด้านการวางแผน (PN) 
ด้านความรู้ในเทคโนโลยี (TG) 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ (CT) 
ด้านความเป็นผู้นำ (LS) 

1.015 
0.101 
0.226 
0.263 
0.184 

0.309 
0.076 
0.056 
0.046 
0.055 

 
0.089 
0.265 
0.403 
0.207 

3.288 
1.326 
4.033 
5.685 
3.349 

0.001* 
0.187 
0.000* 
0.000* 
0.001* 

R=0.763  R2 = 0.583  AdjR2 = 0.571  S.E.est = 0.213  F= 50.631  p=0.000 
*p<0.05 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ศักยภาพการทำงานแบบใหม่ ด้านการวางแผน (PN) ด้านความรู้ใน
เทคโนโลยี (TG) ด้านความคิดสร้างสรรค์ (CT) ด้านความเป็นผู้นำ (LS) ที่สามารถร่วมกันทำนายตัว
แปรตามคือ ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม (TJE) ได้ร้อยละ 57.10 (F = 50.631, p = 0.000) โดย
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม (TJE) กับตัวแปรอิสระ มีค่า
เท่ากับ 0.763 และมีค่าความคาดเคลื่อนของการทำนายเท่ากับ 0.213 โดยตัวแปรศักยภาพการ
ทำงานแบบใหม่ ด้านความคิดสร้างสรรค์ (CT) มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน
โดยรวม (TJE) มากที่สุด (Beta = 0.403, p< 0.05) รองลงมา คือ ด้านความรู้ในเทคโนโลยี (TG) มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม (TJE) (Beta = 0.265, p< 0.05) และต่ำสุด 
คือ ด้านความเป็นผู้นำร่วมสมัย (LS) มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม (TJE) 
(Beta = 0.207, p< 0.05) 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื ่อง ผลกระทบของศักยภาพการทำงานแบบใหม่ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสถานการณ์ COVID-19 
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. นักบัญชีบริษัท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการทำงานแบบใหม่โดยรวมและเป็น
รายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านความรู้ในเทคโนโลยี ด้านความเป็นผู้นำ และ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบ
ต่อการทำงานทำให้นักบัญชีมีความตื่นตัวพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวมากขึ้น โดยใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพท่ีมีอยู่วิเคราะห์สถานการณ์ และปัจจัยต่าง ๆ 
ท่ีนำไปสู่การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ พร้อมการกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ช่วยสนับสนุน
การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วรัชฐนันป์ เครือวรรณ (2562) พบว่า พนักงานสายสนับสนุนมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีการวาง
แผนการปฏิบัติงานโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้นักบัญชีได้นำเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการส่งข้อมูลแบบ Online ที่จะช่วยประหยัดเวลาและ
การเดินทางของข้อมูล สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา คำมณี (2556) พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีศักยภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
บัญชีเชิงกลยุทธ์โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก รวมไปถึงการคิดค้นหาวิธีการทำงานแบบใหม่
เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการนำเอาเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยใหม่ประยุกต์ใช้
กับการทำงานเกิดเป็นนวัตกรรมการทำงานแบบใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เปรมารัช วิลาลัย 
และคณะ (2560) พบว่า นักบัญชีในยุคดิจิทัลจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้
เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสามารถใน
การกระตุ้น จูงใจ เพื่อนร่วมงานเป็นพลังสำคัญท่ีจะนำองค์กรผ่านวิกฤตการณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิดา วุฒิเศลา (2556) พบว่า นักบัญชีมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นำทางการบัญชีสมัยใหม่ในการสนับสนุนผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมแสดงความ
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คิดเห็นเพื่อการปรับปรุง พัฒนา และค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการ
ใหม่ ๆ อยู่ในระดับมาก 
 2. นักบัญชีบริษัท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมและเป็นรายด้าน
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการทำงานเช่ือถือได้ ด้านผลงานได้มาตรฐาน และด้านงานสำเร็จทันเวลา 
เนื่องจาก รายงานทางการเงินมีความสำคัญต่อการนำไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน ส่งผลให้นักบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด 
รอบคอบ นำเสนอข้อมูลที่มีความชัดเจนอย่างตรงไปตรงมา โดยยึดหลักของความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งทำ
ให้ผลงานที่สำเร็จมีความถูกต้องอย่างน่าเชื ่อถือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลทาง
การเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ ปะจันทะสี (2559) พบว่ า
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมและเป็นรายด้าน
ได้แก่ ด้านการทำงานเช่ือถือได้ ด้านความทันเวลา และด้านผลงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รวิวรรณ ยอดจันทร์ (2558) พบว่า นักบัญชีธุรกิจมีความคิดเห็นด้วยกับ
การมีประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ด้านการทำงานเชื่อถือได้ ด้านงานสำเร็จทันเวลา และด้าน
ผลงานได้มาตรฐาน อยู่ในระดับมาก 
 3. ศักยภาพการทำงานแบบใหม่ ด้านความรู ้ในเทคโนโลยี มีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม (Beta = 0.265, p<0.05) เนื ่องจากในสถานการณ์ของการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 การทำงานของนักบัญชีจะต้องอยู่ในรูปแบบของความปกติใหม่ (New 
Normal) นั่นคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันและและการมีการนำเอาเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยเสริมสร้างศักยภาพการทำงานแบบใหม่ทำให้การใช้กระดาษน้อยลงในการสำเนา
เอกสาร หรือทำให้ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร อาทิ การเลือกเก็บเอกสารทางการบัญชีไว้ใน 
Share Drive ด้วยวิธีการแสกนเอกสารท่ีได้รับจากซัพพลายเออร์ใส่ไว้ในระบบเพื่อให้บุคลากรในฝ่าย
สามารถเข้าถึงได้ พร้อมมีการจัดเรียงช่ือให้เป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการค้นหา สามารถจัดส่งข้อมูลผ่าน
โดยช่องทางระบบ Online ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร เพื่อประหยัดเวลาการเดินทางของข้อมูล 
ดังนั้น การนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในสถานการณ์ COVID-19 ย่อม
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานนั่นคือ สามารถนำเสนอรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้องมีความ
น่าเชื่อถือทันตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ส่งผลให้ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรลดา ศรีแก้ว และคณะ (2563) พบว่า 
ศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การทำงานโดยรวม 
 4. ศักยภาพการทำงานแบบใหม่ ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานโดยรวม (Beta = 0.403, p<0.05) เนื ่องจาก ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID - 19 การปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันต่อความ
ต้องการในการนำไปใช้เพื ่อการตัดสินใจเชิงตามเหตุการณ์เศรษฐกิจได้นั้น นักบัญชีในสถานการณ์ 
COVID - 19 จะต้องดึงเอาความความรู้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพที่ซ้อนเร้นอยู่ข้างในของ
ตนเองออกมาใช้ควบคู่กับการทำงาน อาทิ การคิดค้นการทำงานรูปแบบใหม่ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
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การทำงาน การดัดแปลงรูปแบบการทำงานรูปแบบใหม่ และการปรับปรุงการทำงานที่มีความยุ่งยาก
ซ้ำซ้อนให้เป็นระบบและมีความกระชับมากขึ้น นอกจากนี้นักบัญชีจำเป็นต้องมีความรู้แนวคิดการบริหาร
จัดการมีความเข้าใจพื้นฐานด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำไปสู่การวางระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีให้มีความสามารถเพียงพอท่ีจะให้ข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการต่าง ๆ ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการทำงานคือ สามารถนำเสนอรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้อง เช่ือถือได้ตรงตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และสามารถนำผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีได้อย่างทันเวลาท่ี
กำหนดเอาไว้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงานทางการเงิน  เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ และอารยะรัตน์ ชารีแสน 
(2563) พบว่า ความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม 
 5. ศักยภาพการทำงานแบบใหม่ ด้านความเป็นผู้นำ มผีลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานโดยรวม (Beta = 0.207, p<0.05) เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -
19 ได้ส่งกระทบต่อการทำงานและการดำรงชีวิตของนักบัญชีทำใหม้ีสภาพจิตใจท่ีมีความวิตกกังวลถึง
ความไม่ปลอดภัยกับการทำงานเพราะต้องมีการติดต่อพบปะกับบุคคลหลายกลุ่มในองค์กร ในขณะ 
เดียวกันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในการทำงานนักบัญชีจะต้อง
ปรับบทบาทของการทำงานแบบใหม่ อาทิ มีความเป็นผู้นำทางการคิด กระตุ้นสร้างกำลังใจ แรงจูงใจ
ให้เพื ่อนร่วมงาน สร้างความร่วมกับการทำงานแบบใหม่ และการนำเทคนิควิธีการทำงานโดยใช้
เทคโนโลยีใหม ่ๆ เข้ามาช่วยเสริมสร้างรูปแบบของการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในสถานการณ์
ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งจะส่งผลต่อการมีผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานนั่นคือ รายงาน
ทางการเงินที่มีความถูกต้อง ทันต่อเวลาที่กำหนดส่งผลให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินสามารถนำไปใช้
ประกอบการตัดสินใจตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้อยู่ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Northouse (2013) กล่าวว่า ภาวะผู้นำเป็นกระบวน 
การโน้มนาวกลุ่มบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีมีร่วมกัน  ซึ่งส่งผลต่อทำงานท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เขมิกา ทองเรือง (2560) พบว่า ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารงานสำนักงานสมัยใหม่ 
ประกอบด้วย 1) บทบาทภาวะผู้นำในการบริหาร 2) วัตถุประสงค์ของงานสำนักงาน 3) ความสำคัญ
ของงานสำนักงาน 4) เป้าหมายของงานสำนักงาน และ 5) แนวทางการบริหารงานสำนักงานสมัยใหม่ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รวิวรรณ ยอดจันทร์ (2558) พบว่า ภาวะผู้นำการปรับเปล่ียนด้านการ 
จูงใจด้านแรงดลใจ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 นักบัญชีบริษัทควรให้ความสำคัญกับศักยภาพการทำงานแบบใหม่ ด้านความรู้ใน
เทคโนโลยี อาทิเช่น การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสารและการส่งข้อมูล เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการนำเสนอและรายงานผลการปฏิบัติงานมีความถูกต้องตรงตามระเบียบหลักเกณฑ์ ข้อบังคับทัน
ตามเวลาท่ีกำหนดเอาไว้ได้  
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  1.2 นักบัญชีบริษัทควรให้ความสำคัญกับศักยภาพการทำงานแบบใหม่ ด้านความคิด
สร้างสรรค์ อาทิเช่น มุ่งเน้นพัฒนาการทำงานรูปแบบใหม่ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่งผลให้ผลงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ี
กำหนดไว้ 
  1.3 นักบัญชีบริษัทควรให้ความสำคัญกับศักยภาพการทำงานแบบใหม่ ด้านความเป็น
ผู้นำ อาทิเช่น การให้คำแนะนำวิธีการทำงานแบบใหม่กับเพื่อนร่วมงานพร้อมท้ังการเป็นคู่คิดให้กับฝ่าย
บริหารเพื่อนำไปสู่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-
19 ซึ่งจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามเวลาท่ีกำหนด 
 
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาอิทธิพลของศักยภาพการทำงานแบบใหม่กับประสิทธิภาพการทำงานใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของนักบัญชีกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ  อาทิเช่น นักบัญชีธุรกิจ 
SMEs ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อความหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการ
นำไปใช้ได้ตรงตามเป้าหมายมากขึ้น 
  2.2 ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในศักยภาพการทำงานแบบใหม่ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงานของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสถานการณ์ COVID-19 
เพื่อให้นักบัญชีมองเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วนำไปแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงาน 
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