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คณะทำำ�งานพััฒนาและศึึกษาความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีเพื่่�อการทำำ�บััญชีี 
ภายใต้้คณะกรรมการวิิชาชีีพบััญชีด้ี ้านการทำำ�บััญชีี

มาเป็นนักบัญชีพันธุ์ ใหม่ที่มี

DIGITAL DNA
กันเถอะ
เรา

อยู่่�ในโลกที่่�ถููกเปลี่่�ยนแปลง (Disrupt) ด้้วยดิิจิิทััล (Digital) และ
เทคโนโลยีี (Technology) มานานแล้้ว ตอนนี้้สิ่� ง่� ที่่ค� วรจะพููดถึึงกัันคืือ
ตััวเราเองและองค์์กรของเราจะปรัับตััว (Transform) อย่่างไร” ผู้เ้� ขีียนเคยกล่่าว
ประโยคนี้้ใ� นโครงการ KU DNA (Data & Analytics) เมื่่อปีีที่แ่� ล้้ว และเมื่่อถูกู ชวน
ให้้เขีียนบทความเพื่่อนัักบััญชีีเกี่่ย� วกัับ Accounting Digital and Technology
จึึงอยากใช้้โอกาสนี้้�เชิิญชวนนัักบััญชีีและผู้ป้� ระกอบการทุุกท่่าน “มาเป็็นนัักบััญชีี
พัันธุ์์�ใหม่่ที่่�มีี Digital DNA กัันเถอะ”
ในยุุ ค ที่่� ทุุ ก อย่่ า งรอบตัั ว เต็็ ม ไปด้้ ว ย Digital ไม่่ ว่่ า ในชีีวิิ ต ประจำำ�วัั น หรืื อ
ในภาคธุุรกิิจ โดยเฉพาะในปััจจุบัุ นั ที่่มีี� ผลกระทบจากสถานการณ์์ Covid-19 ทำำ�ให้้ทุกุ ท่่าน
ต้้องปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการทำำ�งาน การทำำ�บััญชีี หรืือการสอบบััญชีี นอกจากนี้้� ยุุคนี้้�
ยัังเป็็นยุุคที่่�ข้้อมููลคืือขุุมพลัังใหม่่ (Digital and Data - Driven World) การอยู่่�รอด
ในสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ  (Digital Ecosystem) ที่่�เปลี่่�ยนไปอย่่างก้้าวกระโดด หรืือ
แม้้กระทั่่�งการเติิมเต็็มศัักยภาพในการแข่่งขััน หรืือการสร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน
เป็็นสิ่่ง� ที่่ธุ� รุ กิิจในทุุกอุุตสาหกรรม ไม่่ว่า่ ขนาดเล็็กหรืือขนาดใหญ่่ ไม่่สามารถหลีีกเลี่่ย� งได้้

ท่านจะเริ่ม Digital Transformation ได้อย่างไร ?
ท่่านต้้องเริ่่�มจากการสร้้างกรอบความคิิด  (Digital Mindset) โดยเชื่่�อว่่า
“เทคโนโลยีีง่่ายนิิดเดีียว” และพร้้อมที่่�จะก้้าวออกจาก Comfort Zone เดิิม ๆ
ของตนเอง ไม่่ยึึดติิดกัับรููปแบบ Business Model เดิิม ๆ มีีความพร้้อมและคล่่องตััว
สำำ�หรัับการเปลี่่ย� นแปลง (Be Agile) ที่่กำ� ำ�ลังั จะถาโถมมายัังทุุกท่่าน ไม่่ว่า่ ท่่านจะต้้องการ
หรืือไม่่ ไม่่ว่่าท่่านจะพร้้อมหรืือไม่่ ดัังนั้้�น น่่าจะเป็็นการดีีกว่่า ถ้้าท่่านเตรีียมพร้้อม
เริ่่�มทำำ�ตั้้�งแต่่ตอนนี้้� และเชื่่�อเสมอว่่าท่่านทำำ�ได้้

ท่านจะทำ�อย่างไร ในเมื่อท่านเป็นนักบัญชี ไม่ ใช่ ไอที (IT) ?
ท่่านต้้องทราบบทบาทของตััวท่่านเอง ในฐานะผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและเกี่่�ยวข้้อง
โดยตรงกัับกระบวนการต่่าง ๆ ขององค์์กร และเป็็นผู้้�ที่่�เข้้าใจการเดิินทางของข้้อมููลและ
หลัักการควบคุุมภายในที่่ดีี 
� ใช่่ค่ะ่ บทบาทนี้้�สำำ�คัญ
ั มากสำำ�หรัับองค์์กร (ตั้้ง� แต่่ยุคุ ก่่อน Digital
จนถึึงปััจจุบัุ ัน) และเมื่่�อผนึึกกำำ�ลัังกัับ IT ที่่�เข้้มแข็็ง องค์์กรของท่่านก็็จะขัับเคลื่่�อนไปได้้
ในกระแสของการเปลี่่�ยนแปลงในยุุค Digital หากธุุรกิิจ  Digital Transform โดยใช้้แค่่
IT นำำ� จ ะได้้ โ ครงสร้้ า งพื้้� น ฐานทางเทคโนโลยีี  (IT Infrastructure) ที่่� ล้ำำ�� สมัั ย
แต่่หากองค์์กรปรัับตััวโดยใช้้ธุรุ กิิจนำำ� จะได้้รูปู แบบทางธุุรกิิจ (Business Model) ใหม่่ ๆ
ที่่�สามารถเพิ่่�มศัักยภาพในการสร้้างรายได้้และความสามารถในการแข่่งขัันให้้องค์์กร

ทักษะอะไรบ้างที่เป็นที่ต้องการในยุค Digital ?
ทัักษะในยุุค Digital มัักถููกแสดงด้้วยวงกลมสามวงที่่ทั� บั ซ้้อนกััน
ซึ่่�งประกอบด้้วย
1) ทัักษะด้้านธุุรกิิจ (Domain Knowledge)
2) ทัั ก ษะทางคณิิ ตศ าสตร์์ แ ละสถิิ ติิ (Mathematics and
Statistics) และ
3) ทัักษะทางวิิทยาศาสตร์์คอมพิิวเตอร์์ (Computer Science)
ซึ่่ง� เป็็นทัักษะ 3 ด้้านหลััก ๆ ที่่ถ้� า้ รวมอยู่่�ในคนเดีียว คน ๆ นั้้�น
จะกลายเป็็น Super Person ขึ้้�นมาทัันทีี นั่่�นแสดงว่่า ถ้้าท่่านในฐานะ
นัักบััญชีีที่่�มีีทัักษะด้้านธุุรกิิจตามบทบาทของท่่านแล้้ว ท่่านอาจจะ
Reskill โดยการเพิ่่�มพููนทัักษะ 2 ด้้านที่่เ� หลืือเพิ่่�มเติิม หรืือท่่านอาจจะ
Upskill โดยการปรัั บ เปลี่่� ย นงานเดิิ ม ๆ โดยใช้้ วิิ ธีี การใหม่่ ๆ
หรืือนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วย ซึ่่�งไม่่ว่่าจะ Reskill หรืือ Upskill
ท่่านควรเริ่่�มสร้้างความคุ้้�นเคยกัับเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ เช่่น Robotics
Process Automation (RPA), Blockchain, Data and Analytics,
Artificial Intelligence (AI) เป็็นต้้น
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Soft Skill อะไรบ้างที่น่าสนใจ ?
นอกเหนืือจากทัักษะข้้างต้้น ซึ่่�งถืือเป็็น Hard Skill อีีกมิิติิ
ของทัั ก ษะที่่� จำ�ำ เป็็ น ในการสร้้ า ง Digital DNA คืื อ  ทัั ก ษะในเชิิ ง
ปฏิิสััมพัันธ์์ หรืือ Soft Skill ซึ่่�งเป็็นทัักษะเฉพาะตััว ไม่่สามารถ
หยิิ บ ยืื ม จากผู้้�อื่่� น ได้้ เช่่ น  ทัั ก ษะด้้ า นปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ แ ละการสื่่� อ สาร
ทัักษะการปรัับตััวและความคิิดสร้้างสรรค์์ ทัักษะการทำำ�งานเป็็นทีีม
ทัักษะการแก้้ปััญหา ทัักษะความเป็็นผู้้�นำำ� ทัักษะการบริิหารเวลาและ
บริิหารโครงการ ทัักษะการนำำ�เสนอข้้อมููลโดยเฉพาะข้้อมููลที่่�ซัับซ้้อน
ทัักษะการเจรจาต่่อรอง หรืือทัักษะการคิิดเชิิงระบบและการคิิด
เชิิงออกแบบ (Design Thinking)

ในมุมองค์กรของท่าน จะสร้าง Digital DNA ได้อย่างไร ?
การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญขององค์์กรโดยยึึดวััตถุุประสงค์์
และกลยุุทธ์์ขององค์์กรเป็็นสิ่่ง� ที่่ส� ามารถกำำ�หนดทิิศทางขององค์์กรได้้
และเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ความสำำ� เร็็ จ ในการการสร้้ า ง Digital DNA
องค์์กรต้้องอาศััย 3 ปััจจัย คื
ั อื (1) ภาวะผู้้�นำำ� (2) พนัักงานที่่มีี� ศัักยภาพ
และ (3) การออกแบบองค์์กร กล่่าวคืือ องค์์กรต้้องมีีผู้้�นำำ�การเปลี่่ย� นแปลง
ที่่� มีี ความรู้้� แ ละทัั ก ษะ มีีกรอบความคิิ ด แบบ Digital และแสดง
เป็็นพฤติิกรรมที่่�ชี้้�นำำ�องค์์กรสู่่�การเปลี่่�ยนแปลง ผนวกกัับพนัักงาน
ที่่�มีีศัักยภาพ ซึ่่�งไม่่ใช่่แค่่ศัักยภาพในเชิิงเทคนิิค แต่่เป็็นศัักยภาพ
ที่่�พร้้อมเรีียนรู้้� พััฒนา ร่่วมมืือร่่วมใจ และพร้้อมจะลงมืือทำำ�ให้้กัับ
องค์์กร และนำำ�มาใช้้ผ่่านการออกแบบองค์์กร โดยองค์์กรควรลงทุุน
ไม่่เพีียงแค่่ทรัพั ยากรมนุุษย์์เท่่านั้้�น แต่่ควรพิิจารณาลงทุุนในเทคโนโลยีี
และกระบวนการ เพราะพนัักงานไม่่สามารถทำำ�งานได้้โดยปราศจาก
เครื่่� อ งมืื อ และทรัั พ ยากรที่่� เ หมาะสม รวมถึึ ง ให้้ เ วลาพนัั ก งาน
ในการเรีียนรู้้�และประยุุ ก ต์์ ใช้้ ค วามรู้้�ดัั ง กล่่ า ว และจัั ด ให้้ มีี กลไก
การดำำ�เนิินงานที่่�เหมาะสมและเอื้้�ออำำ�นวย
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วัฒนธรรมองค์กรสำ�คัญแค่ ไหน ในการสร้าง Digital DNA ?
การปรัับองค์์กรสู่่�ยุุค Digital ควรมีีการปรัับความคิิดของคนในองค์์กร สร้้างความเข้้าใจร่่วมกััน ทำำ�ให้้คนในองค์์กรมองเห็็นเป้้าหมาย
เดีียวกััน ไม่่ใช่่เพีียงแค่่การลงทุุนในเทคโนโลยีี การสร้้างแบบอย่่างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีกรอบแนวคิิดแบบเติิบโต (Growth Mindset Culture)
แต่่วััฒนธรรมองค์์กรควรมีีความเป็็นน้ำำ��หนึ่่�งใจเดีียวกััน ไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง และเข้้าใจว่่าพนัักงานแต่่ละคนไม่่เหมืือนกััน ไม่่เร่่งไม่่กดดััน
ให้้ทุุกคนปรัับตััวและรัับ Digital Culture อย่่างปััจจุุบัันทัันด่่วน ควรเป็็นวััฒนธรรมที่่�เอื้้�อให้้คนที่่�พร้้อมไปก่่อน และคนที่่�พร้้อมน้้อยกว่่า
ค่่อยตามกัันไป

การปรับเปลี่ยนควรเริ่มจากเปลี่ยนความคิด หรือเปลี่ยนพฤติกรรม ?
จากความคิิดที่่�เปลี่่�ยนไป จะนำำ�ไปสู่่�พฤติิกรรมที่่�เปลี่่�ยนไป เพราะฉะนั้้�นควรเริ่่�มต้้นจาก Cognitive Transformation โดยสร้้าง
Digital Mindset ที่่�คิิดต่่าง ทำำ�ต่่าง กล้้าคิิด กล้้าตััดสิินใจ จะนำำ�ไปสู่่� Behavioral Transformation ที่่�ปรัับรููปแบบการทำำ�งาน มีีปฏิิสััมพัันธ์์ที่ดีี่�
กัั บ ส่่ ว นต่่ า ง ๆ มีีความทนต่่ อ ความล้้ ม เหลว และพยายามปรัั บ ปรุุ ง ให้้ ดีียิ่่� ง ขึ้้� น  จนกระทั่่� ง กลายเป็็ น Emotional Transformation
ที่่� มีี ความพร้้ อ มและยืื ด หยุ่่�นต่่ อ สถานการณ์์ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งและยากจะคาดเดา และกล้้ า เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง
ของการเปลี่่�ยนแปลงขององค์์กร
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หากจะเริ่มสร้าง Digital DNA สามารถเรียนรู้ได้จากช่องทางไหนบ้าง ?
การเรีียนรู้้�ในปััจจุุบัันมีีหลากหลายมาก ท่่านสามารถเลืือกช่่องทางที่่�เหมาะสมกัับตััวท่่านเอง ทั้้�งในแง่่ของวิิธีีการและความสะดวก
ซึ่่ง� อาจเป็็นการศึึกษาแบบเป็็นทางการในห้้องเรีียนที่่ไ� ด้้วุฒิ
ุ ิ การฝึึกอบรมระยะสั้้น� การอ่่านบทความ หรืือการศึึกษาผ่่านช่่องทางออนไลน์์ต่า่ ง ๆ
เช่่น Facebook Live, Podcasts, Clubhouse นอกจากนี้้� ทางสภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้อำำ�นวยความสะดวกให้้กัับนัักบััญชีี โดยจััดหััวข้้อต่่าง ๆ
ที่่�น่่าสนใจผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารของสภาวิิชาชีีพบััญชีีอยู่่�เสมอ ซึ่่�งมีีทั้้�งที่่�มีีค่่าใช้้จ่่ายและไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย ฝากติิดตามกัันด้้วยนะคะ
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