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กรรมการในคณะกรรมการวิิชาชีีพบััญชีีด้้านการวางระบบบััญชีี

Digital Literacy

Up Competency
คนทํางาน
กับการ

ใน

ยุุค Covid-19 ที่่�ทุุกกิิจการต้้องมีีการปรัับตััวไปสู่่�การทำำ�งาน
Online ไม่่ว่่าจะเป็็นการ Work From Home (WFH) หรืือ Work
From Anywhere หรืือหลาย ๆ ธุุรกิิจต้้องปรัับตััวไปสู่่�การค้้าขาย
ออนไลน์์ เรามัักจะได้้ยินิ อยู่่เ� สมอว่่า ในยุุคนี้้� Digital Transformation
เป็็นทางรอดไม่่ใช่่ทางเลืือกอีีกต่่อไป แต่่การเข้้าสู่่ก� ระบวนการ Digital
Transformation ไม่่ใช่่เป็็นแค่่การจััดหาอุุปกรณ์์ หรืือโปรแกรม
ที่่�ทัันสมััยเข้้ามาใช้้ในองค์์กร แต่่ต้้องมองไปถึึงการพััฒนาทัักษะ
ด้้านความเข้้าใจ และการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล (Digital Literacy)
ของคนในองค์์กรด้้วย กระบวนการ Digital Transformation
จึึงจะประสบความสำำ�เร็็จ
ก่่อนจะทำ Digital Transformation เราจะต้้องพิิจารณา
แผนงานขององค์์กร ไม่่ว่า่ จะเป็็น Mission/ Vision/ Strategies ต่่าง ๆ
และจะวััดผลด้้วยอะไร หลัังจากนั้้�นจึึงมาดููว่่าเราต้้องมีีการลงทุุน
เพิ่่�มเรื่่�อง Hardware และ Software อะไรบ้้าง และที่่�ขาดไม่่ได้้คืือ
การวิิเคราะห์์ว่่าในสิ่่�งที่่�เราจะทำนั้้�น ทีีมงานของเราต้้องมีีความพร้้อม
ใน Digital Literacy แค่่ไหน อย่่างไร นั่่�นก็็คืือทัักษะในการนำเครื่่อ� งมืือ
อุุปกรณ์์ และเทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�มีีอยู่่�ไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
ในการสื่่�อสาร การปฏิิบััติิงาน และการทำงานร่่วมกััน หรืือใช้้พััฒนา
กระบวนการทำงาน หรืือระบบงานในองค์์กรให้้มีีความทัันสมััย และ
มีีประสิิทธิิภาพ

ขอยกตัั ว อย่่ า งง่่ า ย ๆ เช่่ น  กรณีี ข องสำนัั ก งานบัั ญ ชีี
จากการที่่�ต้้องพบเจอกัับการ Lockdown หลาย ๆ ครั้้�ง ในช่่วงวิิกฤต 
Covid-19 การที่่�เรายัังใช้้โปรแกรมบััญชีีบน Desktop อยู่่� เราจะพบว่่า
เกิิดความไม่่สะดวกในการทำงานแบบ WFH อีีกทั้้�งเรายัังได้้เห็็นว่่า
ลููกค้า้ ที่่�ไม่่มีกี ารปรัับตัวั ไปค้้าขายแบบออนไลน์์จะเกิิดปััญหาและค่่อย ๆ
ล้้มหายตายจากไป ส่่วนลููกค้้าที่่�รู้้�จัักปรัับตััวไปค้้าขายแบบออนไลน์์
จะยัั ง อยู่่�ได้้ แ ละกลัั บมีี ย อดขายที่่� เ ติิ บ โตแต่่ ก็็ เ กิิ ด ความต้้ อ งการ
เปลี่่�ยนไปใช้้โปรแกรมบััญชีีออนไลน์์เพราะอยากจะเชื่่�อมข้้อมููลกัับ
Application e-Commerce ที่่� ใ ช้้ ใ นการขาย และเราพบว่่ า
ความต้้ อ งการของลูู กค้้ า นี้้� เ กิิ ด เพิ่่� มม ากขึ้้� น  ทั้้� ง จากลูู กค้้ า เก่่ า และ
ลููกค้้าใหม่่ที่่�สอบถามมาว่่าเราสามารถให้้บริิการทำบััญชีีบน Cloud
ได้้หรืือไม่่ หากท่่านเป็็นผู้้�บริิหารสำนัักงานบััญชีีคงเริ่่มต
� ระหนัักแล้้วว่่า
การปรัับตััวสู่่�  Cloud Accounting ไม่่ใช่่ทางเลืือกอีีกต่่อไปแต่่จะ
เป็็นทางเดีียวที่่�จะทำให้้ธุรุ กิิจไปต่่อได้้ ดังั นั้้�นจึึงตั้้ง� เป้้าหมายว่่าจะต้้อง
ปรัับตััวไปสู่่�สำนัักงานบััญชีี ดิิจิิทััลโดยระยะแรก ต้้องเริ่่�มใช้้ Cloud
Accounting ฝึึกพนัักงานให้้ใช้้โปรแกรมในการสื่่�อสารออนไลน์์ เช่่น
Zoom, MS Team เพื่่�อใช้้ในการสื่่�อสาร หรืือประชุุมทั้้�งภายในและ
กัั บลูู กค้้ า ต้้ อ งมอบหมายให้้ พนัั ก งานระดัั บหัั ว หน้้ า ไปศึึ ก ษา
การเชื่่�อมต่่อข้้อมููลระหว่่าง Cloud Accounting กัับ e-Commerce
Application

เมื่่อมีีเป้้าหมายที่่�แน่่ชััดแล้้วก็็สามารถนำำ�มาวางแผนในการการพัั ฒนา Digital Literacy
ซึ่่�งควรจะทำำ�เป็็นกระบวนการดัังนี้้�
สื่่อสารให้้พนัักงานเข้้าใจถึึงความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องพััฒนา และประโยชน์์ที่่�พวกเขา
จะได้้รัับ
การพััฒนา Digital Literacy จะต้้องอาศััยความสมััครใจไม่่ใช่่บัังคัับ จึึงต้้องสื่่�อสารให้้พนัักงาน
เข้้าใจว่่าพวกเขาจะได้้รัับประโยชน์์โดยตรง เช่่น ได้้รัับความรู้้�เพิ่่�มขึ้้�นซึ่่�งสามารถนำเทคโนโลยี่่�ใหม่่ ๆ
มาปรัับใช้้เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำงานแบบทำน้้อยแต่่ได้้มาก จึึงมีี Work-Life Balance เพิ่่�มขึ้้�น
และองค์์กรก็็จะได้้รัับผลพวงจากความสำเร็็จพวกเขา

สำำ�รวจเพื่่อให้้ทราบว่่าพนัักงานแต่่ละคนมีีทัักษะในปััจจบัันเป็็นเช่่นไร
และควรจะได้้รัับการพััฒนาเพิ่่�มในด้้านใด
โดยต้้องวิิเคราะห์์แยกแยะให้้ชััดเจนในเรื่่�องการศึึกษา ประสบการณ์์ ทัักษะในการทำงาน
ของพนัักงานแต่่ละคน โดยความคาดหวัังในทัักษะของพนัักงานแต่่ละคนที่่�อาจจะแตกต่่างกัันไป ตามหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบเนื่่�องจากพื้้�นฐานของทัักษะ ทางด้้านเทคโนโลยีี ของพนัักงานแต่่ละคน ไม่่เท่่ากััน
จึึงควรจะมีีการสำรวจ เพื่่อ� ให้้สามารถนำมาวางแผนในการพััฒนาให้้ตรงกัับความจำเป็็น และความต้้องการ
ที่่�จะใช้้งานในด้้านต่่าง ๆ โดยอ้้างถึึงสำนัักงาน ก.พ. ที่่�มีีการแบ่่ง Digital Literacy ออกเป็็น ความสามารถ
4 มิิติิ คืือ
• ใช้้ (Use) หมายถึึง ความคล่่องแคล่่วทางเทคนิิคที่่�จำเป็็นในการใช้้คอมพิิวเตอร์์
และอิินเทอร์์เน็็ต ทัักษะและความสามารถที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคำว่่า “ใช้้” ครอบคลุุม
ตั้้�งแต่่เทคนิิคขั้้�นพื้้�นฐาน คืือ การใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ เช่่น โปรแกรม Cloud
Accounting Zoom เว็็บเบราว์์เซอร์์ (Web Browser) อีีเมล และเครื่่�องมืือ
สื่่อ� สารอื่่น� ๆ สู่่�เทคนิิคขั้้น� สููงขึ้้น� สำหรัับการเข้้าถึึงและการใช้้ความรู้้� เช่่น โปรแกรม
ที่่�ช่่วยในการสืืบค้้นข้้อมููล หรืือ เสิิร์์ชเอนจิิน (Search Engine) และฐานข้้อมููล
ออนไลน์์ รวมถึึง Cloud Computing
• เข้้ า ใจ (Understand)  คืือ มีีความเข้้าใจในการใช้้ตััดสิินใจและแก้้ปััญหา
ในการใช้้งาน สามารถค้้นหา ประเมิิน และใช้้สารสนเทศอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เพื่่�อติิดต่่อสื่่�อสาร ประสานงานร่่วมมืือ และแก้้ไขปััญหา
• สร้้าง (Create) ในกรณีีนี้้คืื� อสามารถเชื่่อ� มโยงข้้อมููลระหว่่าง Cloud Accounting
กัับ  Application e-Commerce ได้้ และในกรณีีทั่่�วไปยัังรวมถึึง ความสามารถ
ในการสร้้างและสื่่อ� สารด้้วยการใช้้ Rich media เช่่น ภาพ วิิดีโี อ และเสีียง ตลอดจน
ความสามารถในการมีีส่่วนร่่วมกัับ Web 2.0 อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและรัับผิิดชอบ 
เช่่น Blog การแชร์์ภาพและวิิดีีโอ และ Social Media รููปแบบอื่่�น ๆ
• เข้้าถึึง (Access) คืือ การเข้้าถึึงและใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั และข้้อมููล
สามารถไข้้ Search Engine ค้้นหาข้้อมููลที่่�ต้้องการจาก อิินเทอร์์เน็็ตได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้�ยัังจำเป็็นต้้องเข้้าใจสื่่�อทางดิิจิิทััลชนิิดต่่าง ๆ รวมถึึง
การนำไปประยุุกต์์ใช้้งานในป้้จจุุบััน

จััดให้้มีีการอบรมและดููแลอย่่างต่่อเนื่่อง
เมื่่อ� ทราบผลจากการสำรวจแล้้ว เราก็็มาจััดวางคนลงในตำแหน่่งและหน้้าที่่�ตามแต่่ละมิิติิ และดููว่า่
เราจำเป็็นต้้องพััฒนาแต่่ละคนในเรื่่อ� งใดบ้้าง ก็็จัดั ให้้มีกี ารอบรมและติิดตามพััฒนาการของพนัักงานแต่่ละคน
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ให้้มีคว
ี ามรู้้� ทัักษะ เพื่่อ� เตรีียมความพร้้อมในการขยายตััวของบริิษัทั ตามเป้้าหมายที่่�กำหนดไว้้
ซึ่่�งจะทำให้้พนัักงานเห็็นถึึงความใส่่ใจขององค์์กร โดยการอบรมอาจจะมีีหลากหลายรููปแบบ ทั้้�ง Offline
Online รวมไปถึึง On the Job Training รวมถึึงการรวบรวมองค์์ความรู้้�ต่่าง ๆ ไว้้บนคลัังความรู้้�ออนไลน์์

จััดให้้มีีการสอบและวััดผล 
หลัังจากการฝึึกอบรมควรมีีการสอบและวััดผลเพื่่�อประเมิินดููว่่าผลของ การอบรมเป็็นอย่่างไร
และควรมีีการพััฒนาเพิ่่�มเติิมในด้้านใดต่่อไปหรืือควรจะมีีการปรัับแก้้หลัักสููตรการอบรมหรืือไม่่
เหตุุผลเพิ่่�มเติิมที่่�ทุุกองค์์กรในยุุคดิิจิิทััลนี้้�ต้้องมีีแผนที่่�ชััดเจนในการพััฒนา Digital
Literacy
• เพื่่�อดึึงดููดคนเก่่งให้้มาสมััครงาน
• เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำงานของพนัักงาน แบบทำน้้อยแต่่ได้้มาก
• เพื่่�อให้้พนัักงานได้้เรีียนรู้้�และระมััดระวัังเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคลของ
บุุคคลอื่่�นภายใต้้ พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data
Protection Act หรืือ PDPA) ที่่�เป็็นกฏหมายที่่�ออกมาคุ้้�มครองสิิทธิิเกี่่�ยวกัับข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล เช่่น การควบคุุมไม่่ให้้องค์์กรนำข้้อมููลไปใช้้โดยไม่่ได้้รัับความยิินยอม
• เพื่่�อให้้ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงด้้านสารสนเทศและการรัักษาความมั่่�นคง ปลอดภััย
ทางไซเบอร์์

