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บทคัดยอ 

 

 บทความวิชาการนี้เปนการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะศึกษาถึงความสามารถในการบริหาร 
ความเสี่ยงของสำนักงานบัญชีภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 เนื่องจากเปนกลุมผูประกอบการที่สาขาวิชา 
การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตองสงมอบบัณฑิตเพ่ือเขาสูการฝกประสบการณวิชาชีพ และอาจ
เปนสถานที่ทำงานของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีตอไปในอนาคต ซึ่งจากวิกฤตการณการแพรระบาดของ COVID-19 ไปในหลาย
ประเทศทั่วโลก สงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตของคนในหลากหลายอาชีพ  ทำใหธุรกิจตองมี 
การปรับตัวในการพรอมรับมือกับวิกฤตการณ COVID-19 อันเปนที่มาของคำวา New Normal หรือความปกติใหม ธุรกิจหนึ่งท่ี
นาจะไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 คือ ธุรกิจการรับทำบัญชี ที่สำนักงานบัญชีนั้นอาจจะตองปรับเปลี่ยน
วิธีการดำเนินงาน เริ่มจากการรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล และการรายงาน ซึ่งเกือบทุกข้ันตอนการทำงานของสำนักงาน
บัญชีตองมีการติดตอประสานงานท้ังกับลูกคา พนักงานในองคกร และหนวยงานตาง ๆ ที่ตองมีการสงเอกสาร ขอมูล และรายงาน
การเงินเปนจำนวนมาก เปนการกำหนดใหเจาหนาที่ พนักงานทุกคน และบุคคลภายนอกที่เขามาตองสวมหนากากอนามัยหรือ 
สวมใสหนากากผา 100% ตลอดเวลา หรือการพิจารณาปรับรูปแบบการทำงาน เชน การจัดใหมีการทำงานที่บาน (Work from 

home) การใชระบบการยื่นเอกสารแบบ Online ถือไดวาเปนการปรับใชแนวคิดของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ 
COSO ERM 2017 และนำมาตรการปองกันการแพรระบาดของ COVID-19 ของภาครัฐมาบูรณาการรวมกัน เพ่ือใหสำนักงานบัญชี
น้ันสามารถดำเนินกิจการไดอยางตอเน่ืองและสามารถผานวิกฤตการณครั้งน้ีไปไดอยางปลอดภัย 
 

คำสำคัญ การบริหารความเสี่ยง, สำนักงานบัญชี, COVID-19 
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Abstract 

 

This academic paper is a review of relevant literature and research in order to study the Risk 

Management Capabilities of Accounting Firms under the Epidemic Situation of COVID-19 because it is a group 

of entrepreneurs at the Accounting Program Faculty of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat 

University must hand over graduates to enter professional experience training. And may be the place of work 

for graduates in accounting in the future. The crisis of the Covid-19 epidemic in many countries around the 

world affects the economic, social and life conditions of people in various occupations. The businesses must 

adapt to be ready to cope with the Covid-1 9  crisis, which is the origin of the term New Normal. One of the 

businesses most likely to be affected by the Covid-1 9  epidemic is bookkeeping. At the accounting firm, they 

may have to adjust their operating methods. It starts with collecting information, data processing and reporting. 

As almost every accounting firm's work process has to be dealt with clients, employees, and other departments 

that require the submission of large amounts of documents, information and financial reports. Therefore, have 

to adjust to required that all employees and outsiders must wear masks or wear 100% cloth masks at all times, 

or consider adjusting work styles such as work from home and use of the online filing system. That can be 

considered as an implementation of the risk management concept of the COSO Enterprise Risk Management 

(ERM) 2017 guidelines and integrating government measures to prevent the epidemic of COVID-19. So that the 

accounting firm can operate its business continuously and be able to pass through this crisis safely. 
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บทนำ 
ตั้งแตชวงตนป 2563 ที่ผานมาไดเกิดวิกฤตการณการแพรระบาดของ  COVID-19ไปในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งสง 

ผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตของคนในหลากหลายอาชีพ ตามรายงานการศึกษาขององคการการคาโลก 
(WTO) ที่ประเมินปริมาณการคาโลก ในป 2563 จะลดลงจากป 2562 รอยละ 32 หรือมากกวา และจะกลับมาฟนตัวในป 2564 
รอยละ 24 (โพสตทูเดย, 2563) ทำใหธุรกิจตองมีการปรับตัวในการพรอมรับมือกับวิกฤตการณ COVID-19 อันเปนที่มาของคำวา 
New Normal หรือความปกติใหม ซึ่งทำใหประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย หนวยงาน องคกร หรือผูประกอบธุรกิจเกือบทุก
รูปแบบตองปรับตัวในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการทำงานใหกาวทันสถานการณการแพรระบาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความไมแนนอนในวิกฤตการณการแพรระบาดของ COVID-19 

จากการแพรระบาดของ COVID-19 มหีลายธุรกิจตองปดตัวลงไมวาจะเปนในประเทศอเมริกาจากรายงานของ Yelp ที่มี
การปดตัวของบริษัทเปนจำนวน 163,735 ราย ในชวงเดือนสิงหาคม 2563 (CNBC, 2020) หรือทางสหราชอาณาจักรที่เกือบ 1 ใน 
4 ของธุรกิจในชวงเดือนเมษายน 2563 ไดมีการปดตัวในภาคสวนของธุรกิจนันทนาการและความบันเทิงมากกวา 82% (D. Clark, 

2020) หรือแมแตในประเทศไทยจากขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา (2564) ในชวงป 2563 - เดือนเมษายน 2564 มีธุรกิจที่เลิก
ประกอบกิจการ รวมจำนวน 23,380 ราย คิดเปนมูลคาทุนที่เลิกกิจการประมาณ 116,849.33 ลานบาท ซึ่งขอมูลเหลาน้ีเปนเพียง
สวนหนึ่งของธุรกิจที่มีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลแตยังไมรวมถึงธุรกิจรายยอยที่ปดตัวลงในชวงการแพรระบาดของ Covid-19 

ทำใหเกิดผลกระทบตอหวงโซอุปทานและการกระจายสินคาทุกระดับหยุดชะงัก สรางความเสียหายใหกับหลายธุรกิจ แตอาจมี
ขอยกเวนกับธุรกิจบางประเภท เชน รานขายของชำ ผูผลิตกระดาษชำระ และผูผลิตน้ำยาฆาเชื้อ ฯลฯ ธุรกิจบางแหงกำลังประสบ
กับแรงกดดันอยางหนักในเรื่องรายไดและกระแสเงินสด สวนใหญมีหน้ีและภาระผูกพันที่มาจากการกูยืมเงินจากธนาคารและวงเงิน
สินเชื่อและเจาหน้ีรอบดาน ซึ่งหลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญน้ีย่ิงนาจะเปนการยากท่ีธุรกิจจะกลับมาฟนตัวจากการยึดฐาน
ลูกคารายใหม หรือการตองสูญเสียทรัพยสิน และความไมแนนอนทางการเงินของธุรกิจ (Newhard, 2020) ผลกระทบตอเศรษฐกิจ
อีกทางหน่ึงอาจเน่ืองมาจากการที่รัฐบาลมีมาตรการปองกันขนาดใหญในการหยุดกิจกรรมในการดำเนินชีวิตเพ่ือลดปริมาณการแพร
ระบาดของ COVID-19 ซึ่งทำใหการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมบางประเภทตองหยุดชะงักลง จึงสงผลตอการขาดสภาพคลอง 
และในหลายธุรกิจเกิดภาวะเงินฝดและไมสามารถทำกำไรไดในชวงที่ผานมา อันสงผลกระทบในวงกวางตอการวางงานของ
ประชาชน (KASTRATI et al., 2020) 

ในสวนสถานการณของ COVID-19 ในประเทศไทยจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2564 ยังมีผ ู ต ิดเช ื ้อสะสมอยู ท ี ่ 88,907 ราย (ศูนยบร ิหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.), 2564) ประกอบกับจากการคาดการณของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2564) ประเทศไทยจะไดรับเม็ดเงิน
ลงทุนตางชาติไหลเขามาเพิ ่มขึ ้นเพียง 1,100 – 1,400 ลานเหรียญสหรัฐ ในชวงป 2564-2566 คือเพิ ่มขึ ้น 0.7 - 0.8%  
เมื่อเทียบกับเม็ดเงินลงทุนไหลเขาของไทยในชวง 3 ปที่ผานมา (ป 2561-2563) โดยสวนใหญเปนการลงทุนในอุตสาหกรรมตอยอด
ที่ไทยมีหวงโซอุปทานครบวงจรอยูแลว อันเนื่องมาจากการปรับเปลี ่ยนหวงโซอุปทานจากรูปแบบหวงโ ซการผลิตที ่มีจีนเปน
ศูนยกลาง มาเปนหวงโซการผลิตในระดับภูมิภาคกระจายทั่วโลก  จากผลกระทบในปจจัยตางๆทำใหเศรษฐกิจของประเทศอยู
ในชวงถดถอยและผูประกอบการตาง ๆ ยอมไดรับผลกระทบเปนวงกวาง 
 อีกหน่ึงธุรกิจท่ีนาจะไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 คือ ธุรกิจการรับทำบัญชี ที่สำนักงานบัญชีน้ัน
อาจจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 และเปนไปตามมาตรการ 
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคโควิค 19 สำหรับผูประกอบการ จากกรมควบคุมโรค (2564) ไมวาจะเปนการจัดใหมีคำแนะนำ
การเฝาระวังปองกันไวรัสโคโรนา 2019 ติดประกาศในจุดที ่เห็นสะดวก การกำหนดใหเจาหนาที ่ พนักงานทุกคน และ
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บุคคลภายนอกที่เขามาตองสวมหนากากอนามัยหรือสวมใสหนากากผา 100% ตลอดเวลา หรือการพิจารณาปรับรูปแบบการ
ทำงาน เชน การจัดใหมีการทำงานท่ีบาน (Work from home) การใชระบบ cashless การใชระบบการย่ืนเอกสารแบบ Online 

เปนตน ซึ่งจากการประกอบธุรกิจการรับทำบัญชีของสำนักงานบัญชีตาง ๆ นั้นมักจะมีขั้นตอนในการทำงานเริ่มจากการรวบรวม
ขอมูล การประมวลผลขอมูล และการรายงาน โดยที่การรับทำบัญชีจะเกิดขึ้นในทุกเดือน สวนการทำงานในขั้นตอนการปดบัญชี
เพ่ือจัดทำงบการเงินใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตรับรองงบการเงิน หรือการย่ืนงบการเงินตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเปนรายงานที่
เกิดข้ึนปละครั้ง ซึ่งเกือบทุกข้ันตอนการทำงานของสำนักงานบัญชีตองมีการติดตอประสานงานทั้งกับลูกคา พนักงานในองคกร และ
หนวยงานตาง ๆ ที่ตองมีการสงเอกสาร ขอมูล และรายงานการเงินเปนจำนวนมาก  

ดังนั้นบทความวิชาการนี ้จึงกำหนดวัตถุประสงคหลัก เพื่อที่จะศึกษาถึงความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของ
สำนักงานบัญชีภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 เนื่องจากเปนกลุมผูประกอบการที่สาขาวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตองสงมอบบัณฑิตเพื่อเขาสูการฝกประสบการณวิชาชีพ และอาจเปนสถานที่
ทำงานของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีตอไปในอนาคต 

 

แนวคิดการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

 การบริหารจัดการธุรกิจนั้นตองมีการวางแผนกลยุทธ กำหนดนโยบายการดำเนินงานตาง ๆ เพื่อใหธุรกิจนั้นประสบ
ความสำเร็จเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว หากแตโอกาสท่ีธุรกิจจะตองประสบกับความเสี่ยง ความเสียหาย หรือการทุจริตยอม
เกิดขึ้นไดตลอดเวลา ดังนั้น เรื่องหนึ่งที่ธุรกิจไมสามารถหลีกเลี่ยงไดนั่นคือ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ เปน
เครื่องมือควบคุมการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว และชวยใหการปฏิบัติงานในขั้นตอนตาง ๆ 
เปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม รวมทั้งปองกัน หลีกเลี่ยง หรือลดความเสี่ยง  โดยการบริหารความเสี่ยงขององคกรเปนไปตาม
แนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission หรือ COSO ซึ ่งไดม ีการ
กำหนดกรอบแนวทางการบริหารความเสี ่ยงองคกรลาสุดเมื ่อเดือนมิถุนายน 2560 หรือที ่เรียกวา COSO Enterprise Risk 

Management (ERM) 2017 โดย COSO ERM 2017 ไดนิยามความหมายของการบริหารความเสี่ยงองคกรที่ไมใชเปนเพียงหนาที่ 
หรืองานของแผนกใดแผนกหนึ่งเทานั้น หากแตเปนวัฒนธรรมองคกร ความสามารถ และแนวทางการปฏิบัติ ที่บูรณาการรวมกับ
การกำหนดกลยุทธและผลการดําเนินงานขององคกร ทีต่องใชในการจัดการความเส่ียงเพ่ือสราง รักษา และตระหนักถึงคุณคาของ
องคกร (Jayantha, 2018) การบริหารความเสี่ยงขององคกรตาม COSO ERM 2017 เปนกระบวนการท่ีตองดำเนินการมากกวา
การควบคุมภายใน โดยตองเริ ่มจากการกำหนดกลยุทธ การกำกับดูแลกิจการ การสื ่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสีย และการวัด
ประสิทธิภาพของผลการดำเนินงานที่ดีข้ึน ตามองคประกอบ 5 ดาน และหลักการ 20 ขอ อนัไดแก  

1. การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองคกร (Governance and Culture) มีดวยกัน 5 หลักการคือ (1) การจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง  (Exercises Board Risk Oversight) (2) การจัดโครงสรางการดําเนินงาน (Establishes 
Operating Structures) (3) กำหนดวัฒนธรรมองคกร (Defines Desired Culture) (4) แสดงความมุ งมั่นตอคานิยมหลัก 
(Demonstrates Commitment to Core Values) และ (5) จ ูงใจ  พัฒนาและร ักษาบ ุคคลที ่ม ีความสามารถ (Attracts, 

Develops, and Retains Capable Individuals) 

2. กลยุทธและการกำหนดวัตถุประสงค (Strategy and Objective-Setting) มีดวยกัน 4 หลักการคือ (6) วิเคราะห
บริบททางธุรกิจ (Analyzes Business Context) (7) กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Defines Risk Appetite) (8) ประเมิน
กลยุทธทางเลือก (Evaluates Alternative Strategies) และ (9) กำหนดวัตถุประสงคทางธุรกิจ (Formulates Business 

Objectives)  
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3. ดำเนินการระบุ ประเมิน จัดลำดับ และตอบสนองความเสี่ยง  (Performance) มีดวยกัน 5 หลักการคือ (10) ระบุ
ความเสี่ยง (Identifies Risk) (11) ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assesses Severity of Risk) (12) จัดลำดับความสำคัญ
ของความเสี่ยง (Prioritizes Risks) (13) ตอบสนองตอความเสี่ยง (Implements Risk Responses) และ (14) พัฒนาภาพรวม
ความเสี่ยง (Develops Portfolio View) 

4. การสอบทานและการแกไขปรับปรุง (Review and Revision) มีดวยกัน 3 หลักการคือ (15) ประเมินการเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญ (Assesses Substantial Change) (16) สอบทานความเสี่ยงและผลการดำเนินงาน (Reviews Risk and Performance) 

และ (17) พยายามปรับปรุงการบริหารความเสี ่ยงขององค กรอยางตอเนื ่อง (Pursues Improvement in Enterprise Risk 

Management) 

5. ขอมูล การสื ่อสารและการรายงาน ( Information, Communication and Reporting) มีดวยกัน 3 หลักการคือ  
(18) การใชประโยชนจากสารสนเทศและเทคโนโลยี (Leverages Information and Technology) (19) สื่อสารขอมูลความเสี่ยง 
(Communicates Risk Information) และ (20) รายงานความเสี่ยง วัฒนธรรมและผลการดำเนินงาน (Reports on Risk, 

Culture, and Performance) (COSO, 2017) 
 การนำหลักการบริหารความเสี ่ยงองคกรมาปรับใชเปนเครื ่องมือที ่ชวยใหธุรกิจบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค  
ในการดำเนินงานขององคกรไดอยางดี (Callahan & Soileau, 2017) นอกจากน้ีการบริหารความเสี่ยงยังสามารถกำหนดเปน 
การประเมินความเสี่ยงภายในและภายนอกที่อาจขัดขวางการบรรลุเปาหมายของบริษัท ได เนื่องจากการควบคุมภายในเปน
กระบวนการท่ีไมหยุดน่ิงสามารถปรับใหเขากับความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงที่ธุรกิจพบไดอยางตอเน่ือง ซึ่งจำเปนตองตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี ่ยงขององคกร  เพื ่อใหแนใจวากระบวนการเหลานั ้นสามารถกาวทันตอ 
การเปลี่ยนแปลง เปาหมาย สภาพแวดลอม และความเสี่ยงตอธุรกิจได (KASTRATI et al., 2020) 
 

แนวทางและมาตรการปองกันการแพรระบาดของ Covid-19 

 จากการแพรระบาดของ COVID-19 น้ัน ไดมีหนวยงานตาง ๆ ออกแนวทางและคำแนะนำการปองกันการแพรระบาดของ 
COVID-19 ไวหลายแนวทางไมวาจะเปน World Health Organization (WHO) หรือองคการอนามัยโลก (2021) ไดออก
คำแนะนำตาง ๆ ไมวาจะเปนการรักษาระยะหางระหวางตนเองกับผูอื่นอยางนอย 1 เมตร เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเมื่อไอ 
จาม หรือพูด รักษาระยะหางระหวางตัวเองกับคนอื่นใหมากข้ึนเมื่ออยูในบาน การสวมใสหนากากเมื่อตองพบปะผูคน รวมถึงการใช 
การจัดเก็บ ทำความสะอาด และการกำจัดหนากากเมื่อไมใชแลว นอกจากน้ี กรมควบคุมโรค (2564) ก็ไดมีการกำหนดมาตรการ
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับผูประกอบสถานประกอบการ ไวหลายประการ เชน การติดประกาศคำแนะนำ
การเฝาระวังปองกันเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 ในจุดท่ีเห็นไดสะดวก กำหนดใหเจาหนาท่ี พนักงานทุกคน และบุคคลภายนอกที่
เขามาตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา 100% ตลอดเวลา การจัดใหมีจุดวางแอลกอฮอลหรือเจลลางมือใหบริการอยาง
เพียงพอ การตรวจวัดอุณหภูมิรางกายสอบถามประวัติเสี่ยง การพิจารณาปรับรูปแบบการทำงาน ไมวาจะเปนการจัดใหทำงาน 
ที่บาน (Work from home) มีการจัดการประชุมทางโทรศัพทหรืออินเตอรเน็ตแทนการรวมตัวกัน การใชระบบ cashless หรือ  
การใชระบบยื่นเอกสารแบบ online กำหนดการเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 - 2 เมตร ในระหวางปฏิบัติหนาที่  
การกำกับดูแลความสะอาดสถานที่อยางสม่ำเสมอ เพ่ิมความถ่ีในการทำความสะอาดดวยน้ำยาฆาเชื้อโรค หรือหากสถานที่ทำงาน 
มีหอพักใหกับพนักงาน ตองมีการดำเนินการควบคุมปองกันโรคที่ครอบคลุมพ้ืนที่หอพัก การจัดรถรับ - สงพนักงาน ตองมีการจัด 
ที่นั่งโดยการเวนระยะหางในการโดยสารรถ การทำความสะอาดภายในรถ หรือการจัดถุงแดงสำหรับทิ้งหนากาก หรือขยะติดเช้ือ
ประเภทอื่นๆ และยังตองใหผูปฏิบัติงานใชโปรแกรมหมอชนะ และไทยชนะทุกคน เปนตน 
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ซึ่งในสถานการณปจจุบันที ่มีการแพรระบาดของ COVID-19 ทุกหนวยงาน องคกร ตองใสใจและใหความรวมมือ 
ในมาตรการหรือคำแนะนำตาง ๆ เหลาน้ี และยังตองคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงขององคกรที่ผูบริหารองคกรตองกำหนดกลยุทธ 
สรางวัฒนธรรมองคกร กำหนดเปาหมายการดำเนินงาน เพ่ือใหผลการดำเนินขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานบัญชีภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 

 ธุรกิจการรับทำบัญชี เปนอีกธุรกิจที่ผูประกอบการสำนักงานบัญชีอาจจะตองประสบกับความเสี่ยงที่ไมพึงประสงคอยาง
การเกิดวิกฤตการณการแพรระบาดของ COVID-19 ซึ่งผูประกอบการตองยอมรับและรับมือกับความเสี่ยงดังกลาว ตองนำเอา
หลักการบริหารความเสี่ยงองคกรมาปรับใชในทุกข้ันตอนของการดำเนินธุรกิจ เพราะวัตถุประสงคหลักของการบริหารความเสี่ยง
คือ เพ่ือใหมีการตรวจสอบการดำเนินงานประจำวันอยางตอเน่ือง การวางแผนการฟนฟูกิจการ และการบงชี้กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ทั้งหมด (Khan & Ali, 2017) ไมวาจะเปนธุรกิจการรับทำบัญชีขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ ผูบริหารสำนักงานบัญชีตอง
ปรับตัวและบริหารความเสี่ยงขององคกรใหเปนไปตามแนวทางและมาตรการปองกันการแพรระบาดของ COVID-19 ตาง ๆ ไมวา
จะเปนการที่ตองกำหนดวัฒนธรรมในองคกรใหมกีารสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผา 100% ตลอดเวลา ซึ่งในการสัมภาษณ
ผูบริหารสำนักงานบัญชีในกลุมเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 61 ราย พบวา 64% ของสำนักบัญชีนั้นให
ความสำคัญกับมาตรการดังกลาว 100% หรือจะเปนมาตรการในการรักษาระยะหางในสถานที่ทำงานอยางนอย 1 -2 เมตร 
สำนักงานบัญชีนั ้นตางใหความสำคัญในระดับมากที่สุดตอการจัดสถานที่ทำงานถึง 54% รวมถึงการรักษาระยะหางระหวาง
บุคลากรในสำนักงานบัญชีถึง 51% การใหความสำคัญในการเตรียมอางลางมือไวยังจุดเขา  – ออกของสำนักงานบัญชีและ 
การเตรียมแอลกอฮอลเจลไวยังจุดตาง ๆ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของสถานทีท่ำงานมากสุดถึง 64% นอกจากน้ีผูบริหารสำนักงานบัญชี
ยังคงตองปรับกระบวนการทำงานตาง ๆ จากที่ใหพนักงานมาทำงานที่สำนักงานทุกวันเปนการจัดตารางการทำงานที่บาน หรือ 
Work From Home มากถึง 54% รวมถึงการที่ตองปรับเปลี่ยนชองทางการติดตอลูกคาเปนชองทางออนไลนมากถึง 57% หรือ
การใหความสำคัญในระดับมากที่สุดที่เปนการลดใชกระดาษในการทำงานเปนการใชเอกสารอิเล็กทรอนิกส 53% จะเห็นไดวา 
ทุกกระบวนการที่ผูบริหารสำนักงานบัญชีและบุคลากรทุกคนในองคกรไดรวมกันปฏิบัติน้ันเปนสวนหน่ึงของการบริหารความเสี่ยงที่
สำนักงานบัญชีตองรวมกันวางแผน กำหนดเปนวัฒนธรรมองคกรแบบ new normal กำหนดกลยุทธและกำหนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได ดำเนินการระบุและจัดการความเสี่ยงเหลานั้น ทบทวนและปรับปรุงความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอเพราะสภาพแวดลอม 
ทางธุรกิจอาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา รวมถึงสื่อสารและเปดเผยขอมูลแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เพื่อใหผลการดำเนินงานของ
องคกรเปนไปอยางยั่งยืนและสามารถผานพนวิกฤตจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ไปได แมวากระบวนการ
เหลานั ้นจะกระทบกับตนทุนของสำนักงานบัญชีที ่เพิ ่มขึ ้นจากการปรับตัวใหพรอมรับมือกับการแพรระบาดของ COVID-19  
แตสิ่งเหลานั้นทำใหสำนักงานบัญชีสามารถดำเนินกิจการไดอยางตอเนื่องและสามารถผานวิกฤตการณครั้งนี้ไปไดอยางปลอดภัย  
ดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที ่1 การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานบัญชีภายใตสถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1517 The 13th NPRU National Academic Conference 

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021 



บทสรุป 

ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานบัญชีภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ผูบริหาร
สำนักงานบัญชีคงตองมีการปรับนโยบายการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทและความเสี ่ยงจากวิกฤตการณของ Covid-19  
ที่นับวาเปนความเสี่ยงตอเนื่องดวยเหตุผลที่ยังคงไมสามารถคาดการณไดถึงระยะเวลาสิ้นสุด แมจะมีวัคซีนรักษาหรือควบคุม  
การระบาดได ทำใหการดำเนินธุรกิจนั้นไมสามารถใชกลยุทธหรือวิธีการปฏิบัติงานแบบเดิม โดยกระบวนการเหลานั้นผูบริหาร
สำนักงานบัญชีตองนำเอากรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงองคกรของ COSO ERM 2017 มาปรับใชต้ังแตการปรับโครงสราง
ธุรกิจ สรางวัฒนธรรมองคกรแบบ New Normal ที่พนักงานในองคกรทุกคนตองรวมกันปฏิบัติไมวาจะเปนการสวมใสหนากาก
อนามัยตลอดเวลา การรักษาระยะหางในสถานที่ทำงานและระหวางบุคคล การเตรียมอางลางมือในสถานที่ทำงาน หรือการใช
แอลกอฮอลเจล รวมไปถึงการกำหนดกลยุทธและวัตถุประสงค การดำเนินการระบุ ประเมิน จัดลำดับและตอบสนองตอความเสี่ยง
จากวิกฤตการณของ COVID-19 ในการปรับระบบการทำงานแบบ Work From Home พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ 
เพื่อเชื่อมโยงและสื่อสารกับพนักงานในองคกร และลูกคา ตลอดจนการสอบทานและการแกไขปรับปรุงทบทวนระบบระเบียบ  
การบริหารงานในสำนักงานบัญชี พัฒนาบุคลากรสูการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหการบริหารงานภายใตสถานการณ 
การแพรระบาดนั้นผานพนไปได ยิ่งสถานการณการแพรระบาดรุนแรงขึ้นเทาใด สำนักงานบัญชีควรตองเพิ่มมาตรการและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึนในการพยายามรักษาปกปองทรัพยากรสำคัญขององคกรไวอยางดีที่สุด ไมวา
จะเปนทรัพยสินอุปกรณ เครื่องจักรเครื่องมือ โดยเฉพาะพนักงานภายในองคกร ซึ่งเปรียบเสมือนกำลังหลักในการดำเนินงานของ
สำนักงานและมีสวนสรางความเชื ่อมั ่นใหแกคู คาผูใชบริการ ยิ่งสำนักงานบัญชีมีความสามารถในการผานพนวิกฤตการณ  
การแพรระบาดของ COVID-19 ไปไดอยางปลอดภัย ยิ่งเปนการเพิ่มพูนความเชื่อมั่นและเปนการเพิ่มมูลคาองคกรในมุมมองของ 
คูคาหรือผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดมากข้ึน ซึ่งมาตรการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนผานรูปแบบวัฒนธรรม
องคกรแบบ New Normal จะนำมาสูการพัฒนาองคกรอยางย่ังยืนสืบไป 

งานวิจัยในอนาคต ควรมีการศึกษาถึงการนำเทคโนโลยีและมาตรการปองกัน COVID-19 มาใชตามกรอบแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยงขององคกรสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชีอยางไรบาง 
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