โลกที่่�การปิิดบััญชีีทำำ�ได้้แม้้ไม่่ได้้อยู่่�ในออฟฟิิศ

1,5 mts

New Normal

กับนักบัญชี

ถึึงแม้้ในปััจจุุบันั การระบาดของไวรััส COVID-19
จะเริ่่มบ
� รรเทาเบาบางลง มีีผู้ติ�้ ดิ เชื้้อ� น้้อยลง ผู้้ค� นเริ่่ม� กลัับเข้้า
สู่่ก� ารใช้้ชีวิิตป
ี กติิ “ที่่ดู� แู ล้้วไม่่ค่อ่ ยปกติิ” จึึงทำำ�ให้้อดสงสััย
ไม่่ได้้ ว่่ าโลกหลัั ง ยุุ ค Post COVID-19 จะส่่งผลต่่อ
ความเปลี่่�ยนแปลงที่่�จะเกิิดขึ้้�นต่่อวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนอย่่างไร
ทั้้�งในแง่่พฤติิกรรมและการดำำ�เนิินทางธุุรกิิจ ซึ่่�งในหลาย
องค์์กรได้้พููดถึึงคำำ�ว่่า “New Normal” กัันอย่่างหนาหูู
ตามที่่�เราได้้ยิินกัันบ่่อย ๆ ผ่่านสื่่อ� เมื่่อ� หลายสััปดาห์์ที่่ผ่่� านมา
New Normal คืืออะไร? และเกี่่� ย วข้้ อ งกัั บนัั ก บัั ญ ชีี
ในมิิติิใดบ้้าง? บทความฉบัับนี้้�มีคำี ำ�ตอบให้้ค่่ะ
New Normal หรืือ New Norm หมายถึึง
“ความปกติิ ใ หม่่ ”  นั้้� น คืือ การปรัั บ เปลี่่� ย นพฤติิ ก รรม
ของผู้้�คนในการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันและการขัับเคลื่่�อนทาง
เทคโนโลยีี โ ดยเฉพาะออนไลน์์ เป็็ น ที่่� ท ราบการดีี ว่่ า
การแพร่่ระบาดของ COVID-19 นั้้�น ส่่งผลกระทบต่่อระบบ
เศรษฐกิิจโลกอย่่างรุุ น แรงและเป็็ น วงกว้้ า ง ทำำ� ให้้ โ ลก
เข้้าสู่่�สภาวะถดถอยอย่่างมาก ธุุรกิิจประเภทที่่�ปรัับตััวได้้
จะยัังคงอยู่่�รอดและสามารถเติิบโตต่่อไป ในหลายบริิษััท
จึึงต้้องปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการทำำ�งานใหม่่ ๆ ให้้เป็็นไป
ตามสภาวะการดำำ�เนิินธุุรกิิจในปััจจุุบััน สำำ�หรัับนัักบััญชีี
การเงิินจำำ�เป็็นต้้องปรัับวิิธีีการทำำ�งานให้้ยืืดหยุ่่�นมากยิ่่�งขึ้้�น
จากเดิิมเราจะเห็็นกัันมาตลอดว่่างานบััญชีีจำำ�เป็็นต้้องใช้้
เอกสารมากมาย งานบััญชีีจำำ�เป็็นต้้องปฏิบัิ ติั งิ านในออฟฟิิศ
เท่่านั้้�น แต่่เมื่่�อเกิิดวิิกฤต COVID-19 ขึ้้�น จึึงหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
ที่่� จ ะต้้ อ งค้้ น หาแนวทางการทำำ� งานใหม่่เพื่่� อ รองรัั บ
การทำำ�งานหลัังยุุค Post COVID-19

ในช่่วงหลายเดืือนที่่�ผ่่านมา หลายบริิษััทมีีการอนุุโลมให้้ทำำ�งานที่่�บ้้าน
โดยใช้้เทคโนโลยีีออนไลน์์เข้้ามาช่่วย หลายสถานศึึกษาจััดให้้มีีการเรีียนการสอน
ทางออนไลน์์กัันมากขึ้้�น ในเวลาเดีียวกัันการตกงานและว่่างงานก็็จะเพิ่่มขึ้้
� �นอาชีีพ
อิิสระใหม่่ ๆ ที่่�เข้้ามาตอบโจทย์์ในเส้้นทางนี้้�ก็็อาจจะเกิิดขึ้้�นมากมาย สำำ�หรัับ
นัักบััญชีีแล้้วอาจจะต้้องมีีการปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ในปััจจุุบัันที่่�มีีผล
ต่่อการดำำ�เนิินของกิิจการอย่่างมาก เนื่่�องจากฝ่่ายการเงิินและบััญชีี ถืือเป็็น
ศููนย์์กลางของความอยู่่ร� อดทางธุุรกิิจ นอกจากนี้้� ยังั มีีความกัังวลเกี่่ย� วกัับการรัักษา
ความปลอดภััยในการเข้้าถึึงข้้อมููล ทำำ�ให้้องค์์กรต่่าง ๆ อยู่่�ในระหว่่างพิิจารณา
ทบทวนโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านเทคโนโลยีีของตนเอง รวมถึึงรวบรวมเครื่่�องมืือ
เพื่่�อการเชื่่อ� มต่่อ และการบริิหารจััดการทางไกล เพื่่�อรัับมืือกัับการปรัับเปลี่่�ยนระบบ
ด้้วยเหตุุนี้้� นัักบััญชีีการเงิินจึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีความรู้้�ด้้านแนวคิิดการบริิหารจััดการ
มีี ค วามเข้้ า ใจพื้้� น ฐานด้้ า นเทคโนโลยีี โดยเฉพาะเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ
จึึ งจะสามารถวางระบบสารสนเทศทางการบัั ญชีี ให้้มีีความสามารถเพีี ย งพอ
ที่่�จะให้้ข้้อมููลสนัับสนุุนการบริิหารจััดการต่่าง ๆ รวมถึึงจะต้้องรู้้�จัักการเรีียกใช้้
ความสามารถของระบบสารสนเทศอีีกด้้วย

Work Form Home – สร้้างประโยชน์์หรืือเสีียหาย?
Work Form Home คืือ การทำำ�งานหรืือทำำ�ธุุรกิิจในปััจจุุบััน ที่่�สามารถ
ทำำ�ที่่�ไหนเมื่่�อไหร่่ก็็ได้้เพีียงแค่่มีีอุุปกรณ์์สื่่�อสาร เช่่น คอมพิิวเตอร์์ โทรศััพท์์มืือถืือ
และอิินเทอร์์เน็็ต วิิกฤติิ COVID-19 ทำำ�ให้้นักั บััญชีีก็ต้็ อ้ งมีีการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
การทำำ�งาน จากที่่�เมื่่�อก่่อนนัักบััญชีีต้้องนั่่�งทำำ�งานอยู่่�แค่่เพีียงในออฟฟิิศเท่่านั้้�น
และเมื่่�อ Work Form Home ทำำ�ให้้นัักบััญชีีไม่่ได้้นั่่�งทำำ�งานกัับเพื่่�อนร่่วมงาน
จึึงไม่่มีีใครสามารถตอบคำำ�ถามได้้ในทัันทีี ดัังนั้้�น ความยืืดหยุ่่�น ความโปร่่งใส
และการทำำ�งานได้้ด้ว้ ยตััวเอง จึึงถืือเป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั  ที่่�หลายองค์์กรต่่างเริ่่มม
� องเห็็น
ถึึ ง ข้้ อ ได้้ เ ปรีี ย บในการใช้้ ซ อฟต์์ แ วร์์ ค ลาวด์์ กัั บขั้้� น ตอนการทำำ� งานต่่าง ๆ
เพราะทีีมงานไม่่เพีียงแค่่ที่่�สามารถเข้้าถึึงระบบงานได้้จากทางไกล และทำำ�งาน
ผ่่านอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�ได้้เท่่านั้้�น แต่่ยัังสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลส่่วนรวม ผัังระบบ
งานต่่าง ๆ ที่่�ถููกรวบรวมไว้้ และยัังสามารถติิดตามเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ ได้้ตลอดเวลา
ด้้วยสิ่่�งรองรัับความปลอดภััยนี้้�ช่่วยลดปััญหาต่่าง ๆ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในการทำำ�งาน
ในขณะที่่�ยัังเป็็นการรัักษามาตรฐานการทำำ�งานได้้อย่่างดีี

เพราะเหตุุใดบริิษััทบางแห่่งจึึงสามารถทำำ�งานนอกสถานที่่�ได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากกว่่าบริิษััทอื่่น ๆ ?
ทีีมงานฝ่่ายการเงิินและบััญชีีของบริิษััทต่่าง ๆ นั้้�นต้้องพึ่่�งพาเทคโนโลยีีการประมวลผล
บนระบบคลาวด์์อย่่างมากในการสะสางงานบััญชีีค้้างรัับค้้างจ่่าย งานปรัับบััญชีี และธุุรกรรม
ภายในบริิษััท ย่่อมสามารถปิิดงานบััญชีีได้้อย่่างราบรื่่�นกว่่าทีีมที่่�ใช้้เทคโนโลยีีของบริิษััท
บนเครืือข่่ายส่่วนตััวข้้ามประเทศ (VPN) หรืือทีีมที่่�ป้้อนข้้อมููลลงซอฟต์์แวร์์ตารางทำำ�งาน
(Spreadsheet) ด้้วยตนเอง โดยบริิษััทที่่�ไม่่ได้้ใช้้เทคโนโลยีีคลาวด์์ต่่างพบว่่า VPN ยัังทำำ�งานได้้
ไม่่เต็็มที่่� เนื่่�องจากถููกสร้้างมาเพื่่�อให้้ทำำ�งานได้้รวดเร็็ว ดัังนั้้�นจึึงทำำ�ให้้ซอฟต์์แวร์์ตารางทำำ�งาน
(Spreadsheet) มัักเกิิดข้้อผิิดพลาดอยู่่�เสมอ อีีกทั้้�งบริิษััทที่่�ใช้้เทคโนโลยีีการประมวลผล
บนระบบคลาวด์์ยัังสามารถตรวจดููกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้บนแผงควบคุุมเดีียว ซึ่่�งมองเห็็นสถานะ
ของงานสำำ�คััญทั้้�งหมดได้้แบบเรีียลไทม์์ อาทิิ การสรุุปข้้อมููล รายการคงค้้าง ฯลฯ ซึ่่�งสร้้าง
ความมั่่�นใจว่่าฝ่่ายการเงิินจะมีีข้้อมููลปััจจุุบัันที่่�แม่่นยำำ�

ความตระหนัักด้้านสุุขอนามััยที่่�มากขึ้้�น
จากเหตุุการณ์์ที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้ผู้้�คนส่่วนใหญ่่ตระหนัักในด้้านการดููแลสุุขภาพและ
สุุขอนามััยทั้้�งของตนเองและของส่่วนรวมมากขึ้้น� เนื่่�องจากการรัักษาสุุขภาพตนเองให้้ดีอี ยู่่เ� สมอ
การทานอาหารที่่�ช่่วยสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน จะช่่วยป้้องกัันตนเองจากไวรััสได้้ อีีกทั้้�งสถานที่่�ให้้บริิการ
ต่่าง ๆ จะมีีเจลแอลกอฮอล์์รวมถึึงมีีบรรจุุภััณฑ์์ถููกสุุขอนามััยให้้ลููกค้้า การเว้้นระยะห่่างและ
ช่่องชำำ�ระสิินค้้า การช้้อปปิ้้�งแบบใหม่่จะชำำ�ระเงิินอััตโนมััติริ วมทั้้�งบริิการต่่าง ๆ ที่่�ใช้้การสั่่ง� งานด้้วย
เสีียงอาจเป็็นบริิการใหม่่ที่่�อาจตามมาในไม่่ช้้า

New Normal กัับยุุค Telehealth
ในช่่วงการระบาดของ COVID-19 จากมาตรการ Social Distancing ทำำ�ให้้นัักบััญชีี
และผู้้�คนจำำ�นวนมาก มัักจะหาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการดููแลสุุขภาพเพื่่�อสัังเกตอาการของตนเอง
หรืือใช้้บริิการการดููแลสุุขภาพผ่่านระบบ Telehealth นั้้�นคืือ การนำำ�เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร
รููปแบบต่่าง ๆ มาสนัับสนุุนการให้้บริิการทางสุุขภาพที่่�หลากหลาย เช่่น
- การให้้คำำ�ปรึึกษา การติิดตามอาการ การแปลผลตรวจสุุขภาพกัับแพทย์์ผ่่านระบบ 
              Virtual Hospital
- การให้้บริิการเจาะเลืือด ตรวจสุุขภาพ ฉีีดวััคซีีน ส่่งยา ทำำ�กายภาพ ทำำ�แผล
               และอื่่�น ๆ
สำำ�หรับป
ั ระเทศไทยเองนั้้�น Telemedicine ยัังมีีข้อ้ จำำ�กัดั ในหลายด้้าน หนึ่่�งในข้้อจำำ�กัดั
ที่่�สำำ�คััญคืือ การที่่�แพทย์์ไม่่สามารถตรวจร่่างกายผู้้�ป่่วยได้้ ซึ่่�งในการให้้คำำ�วิินิิจฉััยหรืือคำำ�แนะนำำ�
ทางการแพทย์์นั้้�น บ่่อยครั้้�งที่่�แพทย์์ต้้องการข้้อมููลจากการฟัังเสีียงปอด ฟัังเสีียงหััวใจ ดููลำำ�คอ
และอื่่�น ๆ เพื่่�อประกอบการตััดสิินใจ
ในทุุกวิิกฤติินั้้�นไม่่ได้้ย่ำำ��แย่่ แต่่มีีโอกาสซ่่อนอยู่่�เสมอ ขอให้้เรารัับมืือกัับมัันอย่่างมีีสติิ
และใช้้ความคิิดให้้รอบคอบ โรคระบาดทำำ�ให้้เราหวาดกลััว และในขณะเดีียวกัันก็็ทำำ�ให้้เรา
ได้้เรีียนรู้้�วิิธีีป้้องกัันตััวเองมากขึ้้�น โรคระบาดทำำ�ให้้หลายธุุรกิิจหยุุดชะงััก ทำำ�ให้้หลายอาชีีพ
ต้้องหยุุดดำำ�เนิินงาน แต่่อาจเป็็นโอกาสในการกลัับมาตั้้ง� หลััก เพื่่�อเตรีียมก้้าวเดิิน หรืือก้้าวกระโดด
ไปให้้ไกลกว่่าเดิิม เพราะฉะนั้้�นขอแค่่เราอย่่าท้้อแท้้ แต่่ให้้มองหาโอกาสที่่�เป็็นทางเลืือกสู่่ท� างรอด
ในยามวิิกฤติิของเราให้้เจอ
ที่่�มา:
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