
มาเป็นนักบัญชีพันธุ์ ใหม่ที่มี

เรา
อยู่่�ในโลกที่่�ถู่กเปล่�ยู่นแปลง (Disrupt) ด้้วยู่ด้ิจิิที่ัล (Digital) และ

เที่คโนโลยู่ ่(Technology) มานานแลว้ ตอนน่�สิ่ิ�งที่่�ควรจิะพูด่้ถูงึกนัคอื 

ตวัเราเองและองคก์รของเราจิะปรบัตวั (Transform) อยู่�างไร” ผู้่เ้ข่ยู่นเคยู่กล�าว

ประโยู่คน่�ในโครงการ KU DNA (Data & Analytics) เมอ่ปีที่่�แลว้ และเมอ่ถู่กชวน

ให้เ้ข่ยู่นบที่ความเพูอ่นักบญัชเ่ก่�ยู่วกับ Accounting Digital and Technology 

จิงึอยู่ากใชโ้อกาสิ่น่�เชญิชวนนกับญัชแ่ละผู้่้ประกอบการที่กุที่�าน “มาเปน็นกับญัช่

พูันธุ์ุ์ให้ม�ที่่�ม่ Digital DNA กันเถูอะ”

	 ในยุุคท่ี่�ทุี่กอยุ่างรอบตััวเต็ัมไปด้้วยุ	Digital	 ไม่ว่าในช่ีวิตัประจำำาวันหรือ 
ในภาคธุุรกิจำ	โด้ยุเฉพาะในปัจำจุำบันท่ี่�ม่ผลกระที่บจำากสถานการณ์์	Covid-19	ที่ำาให้ทุี่กท่ี่าน 
ต้ัองปรับเปล่�ยุนรูปแบบการที่ำางาน	การที่ำาบัญช่ี	หรือการสอบบัญช่ี	นอกจำากน่�	ยุุคน่� 
ยุังเป็นยุุคท่ี่�ข้้อมูลคือขุ้มพลังใหม่	 (Digital	and	Data	-	Driven	World)	การอยุู่รอด้ 
ในสภาพแวด้ล้อมที่างธุุรกิจำ	 (Digital	Ecosystem)	ท่ี่�เปล่�ยุนไปอยุ่างก้าวกระโด้ด้	หรือ 
แม้กระทัี่�งการเติัมเต็ัมศัักยุภาพในการแข่้งขั้น	หรือการสร้างความได้้เปร่ยุบในการแข่้งขั้น	
เป็นสิ�งท่ี่�ธุุรกิจำในทุี่กอุตัสาหกรรม	ไม่ว่าข้นาด้เล็กหรือข้นาด้ใหญ่	ไม่สามารถหล่กเล่�ยุงได้้

ท่านจะเริ่ม Digital Transformation ได้อย่างไร ?

ท่านจะทำาอย่างไร ในเมื่อท่านเป็นนักบัญชี ไม่ใช่ไอที (IT) ? 

	 ท่ี่านต้ัองเริ�มจำากการสร้างกรอบความคิด้	 (Digital	Mindset)	 โด้ยุเชืี�อว่า 
“เทคโนโลยีีง่่ายีนิดเดียีว”	และพร้อมท่ี่�จำะก้าวออกจำาก	Comfort	Zone	 เดิ้ม	ๆ 
ข้องตันเอง	ไม่ยุึด้ติัด้กับรูปแบบ	Business	Model	เดิ้ม	ๆ	ม่ความพร้อมและคล่องตััว
สำาหรับการเปล่�ยุนแปลง	(Be	Agile)	ท่ี่�กำาลังจำะถาโถมมายุงัทุี่กท่ี่าน	ไม่ว่าท่ี่านจำะต้ัองการ
หรือไม่	 ไม่ว่าท่ี่านจำะพร้อมหรือไม่	 ดั้งนั�น	 น่าจำะเป็นการด่้กว่า	 ถ้าท่ี่านเตัร่ยุมพร้อม 
เริ�มที่ำาตัั�งแต่ัตัอนน่�	และเชืี�อเสมอว่าท่ี่านที่ำาได้้

	 ท่ี่านต้ัองที่ราบบที่บาที่ข้องตััวท่ี่านเอง	ในฐานะผู้ม่ส่วนได้้เส่ยุและเก่�ยุวข้้อง
โด้ยุตัรงกับกระบวนการต่ัาง	ๆ 	ข้ององค์กร	และเป็นผู้ท่ี่�เข้้าใจำการเดิ้นที่างข้องข้้อมูลและ
หลักการควบคุมภายุในท่ี่�ด่้	ใช่ีค่ะ	บที่บาที่น่�สำาคัญมากสำาหรับองค์กร	(ตัั�งแต่ัยุคุก่อน	Digital 
จำนถึงปัจำจุำบัน)	และเมื�อผนึกกำาลังกับ	IT	ท่ี่�เข้้มแข็้ง	องค์กรข้องท่ี่านก็จำะขั้บเคลื�อนไปได้้
ในกระแสข้องการเปล่�ยุนแปลงในยุุค	Digital	หากธุุรกิจำ	Digital	Transform	โด้ยุใช้ีแค่ 
IT	 นำา	 จำะได้้โครงสร้างพื�นฐานที่างเที่คโนโลยุ่	 (IT	 Infrastructure)	 ท่ี่�ลำ�าสมัยุ 
แต่ัหากองค์กรปรับตััวโด้ยุใช้ีธุุรกิจำนำา	จำะได้้รูปแบบที่างธุุรกิจำ	(Business	Model)	ใหม่	ๆ  
ท่ี่�สามารถเพิ�มศัักยุภาพในการสร้างรายุได้้และความสามารถในการแข่้งขั้นให้องค์กร

DIGITAL  DNA
กันเถูอะ

โดย ผศ. ดร.อุษารัตน์ ธีรธรโดย ผศ. ดร.อุษารัตน์ ธีรธร

คณ์ะที่ำางานพัฒนาและศึักษาความก้าวหน้าที่างเที่คโนโลยุ่เพื�อการที่ำาบัญช่ี	คณ์ะที่ำางานพัฒนาและศึักษาความก้าวหน้าที่างเที่คโนโลยุ่เพื�อการที่ำาบัญช่ี	
ภายุใต้ัคณ์ะกรรมการวิชีาช่ีพบัญช่ีด้้านการที่ำาบัญช่ีภายุใต้ัคณ์ะกรรมการวิชีาช่ีพบัญช่ีด้้านการที่ำาบัญช่ี



ทักษะอะไรบ้างที่เป็นที่ต้องการในยุค Digital ?

Soft Skill อะไรบ้างที่น่าสนใจ ?

ในมุมองค์กรของท่าน จะสร้าง Digital DNA ได้อย่างไร ?

	 ทัี่กษะในยุุค	Digital	มักถูกแสด้งด้้วยุวงกลมสามวงท่ี่�ทัี่บซ้้อนกัน 
ซึ้�งประกอบด้้วยุ
	 1)	 ทัี่กษะด้้านธุุรกิจำ	(Domain	Knowledge)
	 2)	 ทัี่กษะที่างคณิ์ตัศัาสตัร์และสถิติั	 (Mathematics	 and 
	 	 Statistics)	และ
	 3)	ทัี่กษะที่างวิที่ยุาศัาสตัร์คอมพิวเตัอร์	(Computer	Science)

 ซึ้�งเป็นทัี่กษะ	3	ด้้านหลัก	ๆ 	ท่ี่�ถ้ารวมอยุูใ่นคนเด่้ยุว	คน	ๆ 	นั�น 
จำะกลายุเป็น	Super	Person	ขึ้�นมาทัี่นท่ี่	นั�นแสด้งว่า	ถ้าท่ี่านในฐานะ
นักบัญช่ีท่ี่�ม่ทัี่กษะด้้านธุุรกิจำตัามบที่บาที่ข้องท่ี่านแล้ว	 ท่ี่านอาจำจำะ	
Reskill	โด้ยุการเพิ�มพูนทัี่กษะ	2	ด้้านท่ี่�เหลือเพิ�มเติัม	หรือท่ี่านอาจำจำะ 
Upskill	 โด้ยุการปรับเปล่�ยุนงานเด้ิม	 ๆ	 โด้ยุใช้ีวิธุ่การใหม่	 ๆ	
หรือนำาเที่คโนโลยุ่เข้้ามาช่ีวยุ	 ซึ้�งไม่ว่าจำะ	Reskill	หรือ	Upskill 
ท่ี่านควรเริ�มสร้างความคุ้นเคยุกับเที่คโนโลยุ่ใหม่	ๆ	 เช่ีน	Robotics	
Process	Automation	(RPA),	Blockchain,	Data	and	Analytics,	
Artificial	Intelligence	(AI)	เป็นต้ัน

	 นอกเหนือจำากทัี่กษะข้้างต้ัน	ซึ้�งถือเป็น	Hard	Skill	อ่กมิติั 
ข้องทัี่กษะท่ี่�จำำาเป็นในการสร้าง	Digital	DNA	 คือ	 ทัี่กษะในเชิีง
ปฏิิสัมพันธ์ุ	หรือ	Soft	Skill	 ซึ้�งเป็นทัี่กษะเฉพาะตััว	 ไม่สามารถ 
หยุิบยุืมจำากผู้อื�นได้้	 เช่ีน	 ทัี่กษะด้้านปฏิิสัมพันธ์ุและการสื�อสาร 
ทัี่กษะการปรับตััวและความคิด้สร้างสรรค์	 ทัี่กษะการที่ำางานเป็นท่ี่ม	
ทัี่กษะการแก้ปัญหา	ทัี่กษะความเป็นผู้นำา	ทัี่กษะการบริหารเวลาและ
บริหารโครงการ	ที่ักษะการนำาเสนอข้้อมูลโด้ยุเฉพาะข้้อมูลท่ี่�ซั้บซ้้อน 
ทัี่กษะการเจำรจำาตั่อรอง	หรือทัี่กษะการคิด้เชิีงระบบและการคิด้ 
เชิีงออกแบบ	(Design	Thinking)	

	 การจัำด้ลำาดั้บความสำาคัญข้ององค์กรโด้ยุยุึด้วัตัถุประสงค์
และกลยุทุี่ธ์ุข้ององค์กรเป็นสิ�งท่ี่�สามารถกำาหนด้ทิี่ศัที่างข้ององค์กรได้้ 
และเพื�อให้ เ กิด้ความสำาเร็จำในการการสร้าง	 Dig i tal	 DNA	 
องค์กรต้ัองอาศััยุ	3	ปัจำจัำยุ	คือ	(1)	ภาวะผู้นำา	(2)	พนักงานท่ี่�ม่ศัักยุภาพ	 
และ	(3)	การออกแบบองค์กร	กล่าวคือ	องค์กรต้ัองม่ผู้นำาการเปล่�ยุนแปลง 
ท่ี่�ม่ความรู้และทัี่กษะ	 ม่กรอบความคิด้แบบ	Digital	 และแสด้ง
เป็นพฤติักรรมท่ี่�ช่ี�นำาองค์กรสู่การเปล่�ยุนแปลง	ผนวกกับพนักงาน 
ท่ี่�ม่ศัักยุภาพ	 ซึ้�งไม่ใช่ีแค่ศัักยุภาพในเชิีงเที่คนิค	แต่ัเป็นศัักยุภาพ 
ท่ี่�พร้อมเร่ยุนรู้	 พัฒนา	 ร่วมมือร่วมใจำ	และพร้อมจำะลงมือที่ำาให้กับ
องค์กร	และนำามาใช้ีผ่านการออกแบบองค์กร	โด้ยุองค์กรควรลงทุี่น 
ไม่เพ่ยุงแค่ที่รัพยุากรมนุษยุเ์ท่ี่านั�น	แต่ัควรพิจำารณ์าลงทุี่นในเที่คโนโลยุ่
และกระบวนการ	เพราะพนักงานไม่สามารถที่ำางานได้้โด้ยุปราศัจำาก 
เครื�องมือและที่รัพยุากรท่ี่� เหมาะสม	 รวมถึงให้เวลาพนักงาน 
ในการเร่ยุนรู้และประยุุกตั์ใช้ีความรู้ด้ังกล่าว	 และจัำด้ให้ม่กลไก 
การด้ำาเนินงานท่ี่�เหมาะสมและเอื�ออำานวยุ
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วัฒนธรรมองค์กรสำาคัญแค่ไหน ในการสร้าง Digital DNA ?

การปรับเปลี่ยนควรเริ่มจากเปลี่ยนความคิด หรือเปลี่ยนพฤติกรรม ?

หากจะเริ่มสร้าง Digital DNA สามารถเรียนรู้ได้จากช่องทางไหนบ้าง ?

	 การปรับองค์กรสู่ยุุค	Digital	ควรม่การปรับความคิด้ข้องคนในองค์กร	สร้างความเข้้าใจำร่วมกัน	ที่ำาให้คนในองค์กรมองเห็นเป้าหมายุ
เด่้ยุวกัน	ไม่ใช่ีเพ่ยุงแค่การลงทุี่นในเที่คโนโลยุ่	การสร้างแบบอยุ่างวัฒนธุรรมองค์กรท่ี่�ม่กรอบแนวคิด้แบบเติับโตั	(Growth	Mindset	Culture) 
แต่ัวัฒนธุรรมองค์กรควรม่ความเป็นนำ�าหนึ�งใจำเด่้ยุวกัน	 ไม่ทิี่�งใครไว้ข้้างหลัง	และเข้้าใจำว่าพนักงานแต่ัละคนไม่เหมือนกัน	ไม่เร่งไม่กด้ดั้น 
ให้ทุี่กคนปรับตััวและรับ	Digital	Culture	อยุ่างปัจำจุำบันทัี่นด่้วน	ควรเป็นวัฒนธุรรมท่ี่�เอื�อให้คนท่ี่�พร้อมไปก่อน	และคนท่ี่�พร้อมน้อยุกว่า 
ค่อยุตัามกันไป

	 จำากความคิด้ท่ี่�เปล่�ยุนไป	จำะนำาไปสู่พฤติักรรมท่ี่�เปล่�ยุนไป	เพราะฉะนั�นควรเริ�มต้ันจำาก	Cognitive	Transformation	โด้ยุสร้าง	
Digital	Mindset	ท่ี่�คิด้ต่ัาง	ที่ำาต่ัาง	กล้าคิด้	กล้าตััด้สินใจำ	จำะนำาไปสู่	Behavioral	Transformation	ท่ี่�ปรับรูปแบบการที่ำางาน	ม่ปฏิิสัมพันธ์ุท่ี่�ด่้ 
กับส่วนต่ัาง	ๆ	 ม่ความที่นต่ัอความล้มเหลว	และพยุายุามปรับปรุงให้ด่้ยุิ�งขึ้�น	 จำนกระทัี่�งกลายุเป็น	 Emotional	 Transformation 
ท่ี่�ม่ความพร้อมและยืุด้หยุุ่นต่ัอสถานการณ์์และสิ�งแวด้ล้อมท่ี่�เปล่�ยุนแปลงอยุ่างต่ัอเนื�องและยุากจำะคาด้เด้า	และกล้าเป็นส่วนหนึ�ง 
ข้องการเปล่�ยุนแปลงข้ององค์กร

	 การเร่ยุนรู้ในปัจำจุำบันม่หลากหลายุมาก	ท่ี่านสามารถเลือกช่ีองที่างท่ี่�เหมาะสมกับตััวท่ี่านเอง	ทัี่�งในแง่ข้องวิธุ่การและความสะด้วก	
ซึ้�งอาจำเป็นการศึักษาแบบเป็นที่างการในห้องเร่ยุนท่ี่�ได้้วุฒิ	การฝึึกอบรมระยุะสั�น	การอ่านบที่ความ	หรือการศึักษาผ่านช่ีองที่างออนไลน์ต่ัาง	ๆ  
เช่ีน	Facebook	Live,	Podcasts,	Clubhouse	นอกจำากน่�	ที่างสภาวิชีาช่ีพบัญช่ีได้้อำานวยุความสะด้วกให้กับนักบัญช่ี	โด้ยุจัำด้หัวข้้อต่ัาง	ๆ 
ท่ี่�น่าสนใจำผ่านช่ีองที่างการสื�อสารข้องสภาวิชีาช่ีพบัญช่ีอยุู่เสมอ	ซึ้�งม่ทัี่�งท่ี่�ม่ค่าใช้ีจ่ำายุและไม่ม่ค่าใช้ีจ่ำายุ	ฝึากติัด้ตัามกันด้้วยุนะคะ

 สิุ่ด้ที่้ายู่น่� ผู้่้เข่ยู่นขอร�วมเป็นแรงใจิให้้กับนักบัญช่ทีุ่กที่�าน ก้าวผู้�าน “Digital Disruption” ครั�งน่� โด้ยู่ร่้เที่�า ร่้ที่ัน และปรับ 

(Transform) ตนเอง และองค์กรได้้อยู่�างเห้มาะสิ่มค�ะ
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