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Digital	Disruption	คำือ	อะไรู้	?

คำว่�มหม�ยของคำำ�ว่่�	Digital	Disruption	

 Digital Disruption เป็็นการเป็ล่ี่�ยนแป็ลี่งท่ี่�เกิดจากเที่คโนโลี่ย่ 
ดิจิที่ัลี่ ที่่�มี่ผลี่กระที่บอย่างมีาก ต่่อรูป็แบบธุุรกิจ ผลี่ิต่ภััณฑ์์ แลี่ะบริการ
เน่�องจากนวััต่กรรมีใหม่ี ๆ ท่ี่�เกิดข้ึ้�น 

Digital Disruption

เป็็นโอก่�สหรืู้อคำว่�มล้�มเหล้ว่?

 ถ้้าเราให้ควัามีสนใจ หร่อที่ำาควัามีเข้ึ้าใจ Digital Disruption 
จะมีองเห็นช่่องที่างท่ี่�เป็็นป็ระโยช่น์ต่่อธุุรกิจท่ี่�ที่ำาอยู่ แลี่ะนำามีาซ้ึ่�งควัามี
สำาเร็จในอนาคต่ กล่ี่าวัค่อ ม่ีโอกาสที่ำาให้ธุุรกิจเติ่บโต่ เน่�องจากให้ 
ควัามีพ้ึงพึอใจกับลูี่กค้าปั็จจุบัน แลี่ะเพิึ�มีพูึนลูี่กค้ารายใหม่ีเพิึ�มีมีากข้ึ้�น
 แต่่ถ้้าเราเพิึกเฉยไม่ียอมีรับการเป็ล่ี่�ยนแป็ลี่งต่ามีเที่คโนโลี่ย่ 
(Technology) หร่อนวััต่กรรมี (Innovation) ใหม่ี เราก็ไม่ีสามีารถ้ 
ที่ำาการแข่ึ้งขัึ้นกับต่ลี่าดได้ แลี่ะนำาไป็สู่ควัามีล้ี่มีเหลี่วัในท่ี่�สุด

สภ�ว่ิช�ชีพบัญชี	VS	Digital	Disruption

 อาช่่พึนักบัญช่่ก็เช่่นเด่ยวักัน อยากให้พึวักเรามีอง Digital 
Disruption เป็็นโอกาส ซ้ึ่�งสภัาวิัช่าช่่พึบัญช่่ ได้ม่ีส่วันร่วัมีพัึฒนา 
ควัามีพึร้อมีให้กับนักบัญช่่ เช่่น การให้ควัามีรู้ในการอบรมีในสาขึ้า 
ควัามีรู้ด้านต่่าง ๆ  ท่ี่�สนับสนุนงานด้านบัญช่่ โดยเฉพึาะอย่างยิ�ง การจัดที่ำา 
Application SME สบายใจ ซึ่้�งม่ีผลี่ต่่อการเป็ล่ี่�ยนแป็ลี่งบที่บาที่
วิัธุ่ที่ำางาน แลี่ะเพิึ�มีคุณค่าให้แก่นักบัญช่่ เป็็นต้่น สภัาวิัช่าช่่พึบัญช่่ 
จะเดินหน้าเต่ร่ยมีควัามีพึร้อมีต่่อไป็เพ่ึ�อนักบัญช่่ทุี่กท่ี่าน

คำว่�มสำ�คำัญของข�อม้ล้ในยุคำ	Digital	Disruption

 ปั็จจุบันข้ึ้อมูีลี่เป็็นที่รัพึยากรท่ี่�สำาคัญแลี่ะมี่ควัามีจำาเป็็น 
ในการป็ระกอบธุุรกิจ ข้ึ้อมูีลี่ยิ�งม่ีคุณค่าเม่ี�อม่ีควัามีถู้กต้่อง แม่ีนยำา 
เป็็นปั็จจุบัน (On-line / Real Time) แลี่ะถู้กนำามีาใช้่ในเชิ่งวิัเคราะห์ 
วิัจัยเพ่ึ�อการวัางแผน การตั่ดสินใจ การแข่ึ้งขัึ้นการบริหารควัามีเส่�ยง
แลี่ะการพึยากรณ์ที่างธุุรกิจ การบันท้ี่กข้ึ้อมูีลี่ที่างบัญช่่ให้ถู้กต้่อง 
ลี่ดการที่ำางานท่ี่�ซึ่ำ�าซ้ึ่อน ลี่ดต้่นทุี่นในการป็ฏิิบัติ่งาน รายการบัญช่่ต้่องถู้ก
บันท้ี่กทัี่นท่ี่เม่ี�อที่ำารายการ ณ จุดท่ี่�เกิด Business Transaction

ออกบููธแนะนำ� Application SME 
ท�งออกธุรกิจ SMEs ในยุุคบัูญชีีเดีียุว

ออกบููธแนะนำ� Application SME สบู�ยุใจ 
ในง�น SMEs ชัี�นดีีเริ�มที�บัูญชีีเดีียุว

โครงก�รอบูรมวิธีก�รใช้ี
“Application SME สบู�ยุใจ”

 จัดีก�รอบูรมสัมมน�เกี�ยุวกับูก�รจัดีทำ�บัูญชีี 
สำ�หรับูธุรกิจชุีมชีนผ่่�น Application SME สบู�ยุใจ

การเตรียมความพร้อมให้้กับนัักบัญชีี การเตรียมความพร้อมให้้กับนัักบัญชีี 

เพ่อเข้้าสู่่�ยุคเพ่อเข้้าสู่่�ยุค

“Digital Disruption”“Digital Disruption”



 Conceptual	Design	ของ	Application	SME	สบ�ยใจั

ท่ี่�สภัาวิัช่าช่่พึบัญช่่ได้จัดที่ำาข้ึ้�น เพ่ึ�อให้ SME ใช้่บันท้ี่กรายการให้สอดคล้ี่อง
กับแนวัที่างดังกล่ี่าวั กล่ี่าวัค่อ ผู้้�ประกอบการ SME เม่ื่�อบันทึึก Business 
Transaction ระบบจะบันทึึกบัญชีีให้�โดยอัตโนมัื่ติ (ระบบ ERP)

 เอเซีียในป็	ี2020	:	ให�จัับต�ดูเ้ท่รู้นดู	์(Trends)	ท่�งธุรุู้ก่จิั

ของป็รู้ะเท่ศัต่�ง	ๆ	ในเอเซีีย	เม่อคำล้่นคำว่�มถี่ี�	5G	เข��ม�	ไดู�แก่่

 1. เทึคโนโลยีเพ่ื่�อสุุขภาพื่และเทึเลเมื่ดิซีีน (Telemedicine)
 2. เทึคโนโลยีการขนสุ่ง
 3. เทึคโนโลยีช่ีวยผู้ลักดันการจ�างงานและเพิื่�มื่ผู้ลดีต่อองค์กร
 4. ฟิินเทึคโตต่อเน่�อง
 5. ผู้้�ช่ีวยอัจฉริยะ

	 จั�ก่เท่รู้นดู์	 (Trends)	ดูังก่ล้่�ว่จัะเห็นว่่�	Application	

SME	สบ�ยใจั	ท่ี�สภ�ว่ิช�ชีพบัญชีจััดูท่ำ�นั�น	 จัะสอดูคำล้�องก่ับ 

เท่รู้นดู์	(Trends)	ในข�อ	3	ก่ล้่�ว่คำือ 

              เพิื่�มื่ประสิุทึธิิภาพื่ให้�ผู้้�ประกอบการ SME
              ลดต�นทุึน
              ผู้ลักดันให้�นักบัญชีีมีื่งานทึำาอย่างมีื่คุณค่า

นัก่บัญชีต�องเตรีู้ยมคำว่�มพรู้�อมอย่�งไรู้?	

เพ่อเข��ส่้ยุคำ	Digital	Disruption

    สิ�งท่ี�นัก่บัญชีต�องเตรู้ียมคำว่�มพรู้�อม	ไดู�แก่่

1.	นัก่บัญชีต�องเป็ล้ี�ยน	Concept	 ในก่�รู้ 

	 ท่ำ�ง�น จากการที่ำามีาก ได้ VALUE น้อย เป็็นการที่ำาน้อย 
 ได้ Value มีาก
  ทัี่�งน่� ต้่องอาศััยเคร่�องม่ีอช่่วัย โดยใช้่เที่คโนโลี่ย่ 
 ที่ำางานมีากแต่่ม่ี VALUE น้อยแที่นนักบัญช่่

2.	 เพิ�มขีดูคำว่�มส�ม�รู้ถี่ ปั็จจุบันผู้ป็ระกอบการ  
 SME พึยายามีเพิึ�มีข่ึ้ดควัามีสามีารถ้เป็็น Smart SME  
 นักบัญช่่ก็เช่่นเด่ยวักัน ต้่องป็รับตั่วัจาก Accountant  
 เป็็น Smart Accountant

  นอกจากม่ีเคร่�องม่ีอต่ามีข้ึ้อ 1 แล้ี่วันักบัญช่่ 
 จะต้่องป็รับเป็ล่ี่�ยนวิัธุ่การที่ำางานจากผู้บันท้ี่กข้ึ้อมูีลี่ 
 ต่ามีเอกสารท่ี่�จัดที่ำาข้ึ้�น เป็ล่ี่�ยนเป็็นให้ผู้ที่ำารายการ 
 Business Transaction เป็็นผู้บันท้ี่กข้ึ้อมูีลี่ แล้ี่วัระบบ 
 IT จะนำาข้ึ้อมูีลี่ดังกล่ี่าวัส่งเข้ึ้าระบบงานบัญช่่ (ERP)  
 ทัี่นท่ี่ โดยอัต่โนมัีติ่แลี่ะระบบจะที่ำารายงานที่างการเงิน
 ต่่อไป็ นักบัญช่่จะเป็ล่ี่�ยนหน้าท่ี่�มีาที่ำาการที่บที่วัน 
 (Review) ข้ึ้อมูีลี่แลี่ะรายงานที่างการเงิน แลี่ะที่ำาการ 
 วิัเคราะห์เพ่ึ�อให้ควัามีเห็นแก่ฝ่่ายจัดการในการตั่ดสินใจ

3.	 เป็ล้ี�ยนคำว่�มไดู�เป็รู้ียบเชิงเป็รู้ียบเท่ียบ 

	 ส้ค่ำว่�มไดู�เป็รีู้ยบเชิงแขง่ขนั	ด้วัยนวััต่กรรมีแลี่ะ 
 ควัามีคิดสร้างสรรค์

4.	นัก่บัญชีจัะไม่เป็็น	 Pure	 Accountant 

  อ่ ก ต่่ อ ไป็แ ล้ี่ วั  ก ล่ี่ า วั ค่ อ  นั ก บัญ ช่่ ต้่ อ ง 
 เต่ร่ยมีควัามีพึร้อมีในควัามีรู้รอบด้าน หร่อเร่ยกว่ัา 
  สหวิัที่ยาการ( ไ ม่ีจำา เ ป็็น ต้่อง เ ป็็น ผู้ เช่่� ยวัช่าญ) 
 เช่่น การเงินสมัียใหม่ีกระบวันการผลิี่ต่ ผลิี่ต่ภััณฑ์์ 
  งานวัิศัวักรรมี กฎหมีายท่ี่�เก่�ยวัข้ึ้อง เที่คโนโลี่ย่ 
 สารสนเที่ศั ภัาษ่ีอากร Team of Reference 
 (TOR) ในกระบวันการจัดซ่ึ่�อจัดจ้างการบริหาร 
 สั ญ ญ า  ค ณิ ต่ ศั า ส ต่ ร์ ป็ ร ะ กั น ภัั ย  เ ป็็ น ต้่ น 
 เพ่ึ�อนำามีาป็ระยุกต์่ใช้่กับงานบัญช่่ 

5.	นัก่บัญชีจัะต�องเป็็นผ้�ป็รู้ะส�นง�นเช่อมโยง 

	 ธุรุู้ก่รู้รู้มท่ี่�เกิดข้ึ้�นทัี่�งหมีดในองค์กร โดยใช้่ป็ระโยช่น์ 
 จากเที่คโนโลี่ย่สารสนเที่ศั (Information Technology) 
 
 สิุ�งทีึ�กระผู้มื่นำาเสุนอข�อม้ื่ลดังกล่าว เพ่ื่�อให้�เกิด
เป็นร้ปธิรรมื่ สุภาวิชีาชีีพื่บัญชีี โดยการนำาของท่ึานนายก 
สุภาวิชีาชีีพื่บัญชีี นายจักรกฤศฏิิ์� พื่าราพัื่นธิกุล จะร่วมื่ 
พัื่ฒนาความื่พื่ร�อมื่ให้�กับนักบัญชีีทุึกท่ึาน เพ่ื่�อเข�าสุ่้ยุค  
Digital Disruption ตลอดไปครับ

นายประเสริฐ หวัังรัตนปราณีี
อุป็นายกคนท่ี่�สามี แลี่ะป็ระธุานคณะกรรมีการวิัช่าช่่พึบัญช่่

ด้านการที่ำาบัญช่่


