
ฝ่่ากระแส

ความท้้าท้ายของ

นัักบััญชีีในัยุค Digital

       เพื่่อเป็็นการส่่งเส่ริม ส่นับส่นุน และพื่ัฒนาให้้ผู้้้ทำำาบัญชีี

ได้้นำาเทำคโนโลยีีมาใชี้ในกระบวนการทำำางานแบบ End - to - End 

Process โด้ยีการใชี้ เทำคโนโลยีีทำี�ก้าวห้น้า (Advanced 

Technology) จึึงนำามาส่้่การจึัด้เส่วนาภายีใต้้ห้ัวข้้อ “ฝ่่ากระแส่ 

Disruption ความท้ำาทำายีข้องนักบัญชีใีนยุีค Digital” เม่อวนัทำี� 28 

พื่ฤษภาคม 2564 ผู้า่น Facebook Live ข้องส่ภาวิชีาชีพีื่บญัชีี 

เพ่ื่อให้้ทำุกทำ่านรับทำราบผู้ลกระทำบข้องเทำคโนโลยีีทำี�มีต้่อ 

งานทำำาบญัชี ีและเพื่อ่ให้เ้ป็น็การเริ�มต้น้ ในการพื่ฒันากระบวนการ

ทำำางานให้้ยีกระดั้บทำันกับเทำคโนโลยีีและเพิื่�มป็ระส่ิทำธิิภาพื่ 

งานทำำาบญัชี ีเพิื่�มคณุค่าในทำกัษะทำี�จึำาเป็น็ต้อ่งานบญัชีทีำี�พื่ฒันาขึ้�น 

รวมถึึงส่่งเส่ริมและเส่นอแนะการส่ร้างป็ระส่บการณ์แห่้ง 

การป็ระกอบวิชีาชีพีื่บัญชีใีห้ทั้ำนกับความก้าวห้น้าข้องเทำคโนโลยีี

การทำำาบัญชีี เพ่ื่อให้้ส่อด้คล้องกับความก้าวห้น้าทำางเศรษฐกิจึ

ข้องป็ระเทำศด้ว้ยีต่้อไป็ คณะวทิำยีากรจึึงร่วมกันนำาป็ระส่บการณ์

ทำี�ได้้แลกเป็ลี�ยีนมุมมองผู้่านบทำความนี�

       จากกระแสเทคโนโลยีีที�ก้าวหน้าอยี่างรวดเร็วและการเปลี�ยีนแปลง
ของสภาพสังคม อ้างอิงจากรายีงานวิจัยีเชิิงเศรษฐกิจ จัดทำาโดยี Google 
Temasek and Bain & Company ได้ทำาการสำารวจของผู้้้บริโภค 6 ประเทศ 
ได้แก่ ไทยี เวียีดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีียี อินโดนีเซีียี และฟิิลิปปินส์ 
ทั�ง 6 ประเทศ มีประชิากรรวมกันประมาณ 580 ล้านคน ผู้ลสำารวจพบว่า  
มีผู้้้ใช้ิ Internet เพิ�มข้�น 40 ล้าน Users ในปี 2020 เม่�อเทียีบกับปี 2015-2019 
คิดเป็นร้อยีละ 70 ของประชิากร และจากผู้ลกระทบ Covid-19 ยีิ�งทำาให้ 
เทคโนโลยีีเข้ามามีส่วนร่วมในชีิวิตประจำาวันมากข้�น จำานวนรายีการ  
(Transaction) ของงานการค้าจากระบบแบบดั�งเดิมหร่อ Offline  
เข้าส่้ระบบ Online เป็นจำานวนมาก แม้จะมีธุุรกิจที�เกี�ยีวกับการท่องเที�ยีว 
จะได้รับผู้ลกระทบในเชิิงลบ แต่ธุุรกิจ Ecommerce กลับได้รับผู้ลกระทบ
ในเชิิงบวกจากภาวะเว้นระยีะห่างทางสังคม ทำาให้เกิดเศรษฐกิจของคน 
ซ้ี�งใช้ิชีิวิตที�บ้านมากข้�น และมปีฎิิสัมพันธ์ุกับ Digital มากข้�น ภาคธุุรกจิ SMEs 
ต้องปรับตัวนำาสินค้าเข้าระบบออนไลน์มากข้�น รวมถ้ึงการใช้ิ Cloud AI   
เข้ามาช่ิวยีงานหาล้กค้าให้ได้มากข้�น

โดย คณะทำำ�ง�นพััฒน�และศึึกษ�คว�มก้�วหน้�ทำ�งเทำคโนโลยีเพ่ั�อก�รทำำ�บััญชีี

     ภ�ยใต้้คณะกรรมก�รวิชี�ชีีพับััญชีีด้�นก�รทำำ�บััญชีี

Disruptive Technology Trend



 เทคโนโลยีีที�มีความสำาคัญในอนาคต หร่อ Digital Trend ซ้ี�งมีความสำาคัญต่อกระบวนการของนักบัญชีิที�จะนำามาลงบัญชีิได้และสามารถึ 
นำาเทคโนโลยีีบางตัวมาใช้ิเพ่�อให้งานบัญชีิสะดวกและรวดเร็วข้�นได้ ดังต่อไปนี�

1. Internet of Things จะเป็นการผู้สมผู้สานระหว่าง 
 นำา Internet มาใช้ิควบค่้กับอุปกรณ์ชินิดอ่�น ๆ 
 เพ่�อเก็บข้อม้ลและนำาข้อม้ลมาวิเคราะห์

2. Augmented Reality เป็นการนำาเทคโนโลยีีเสม่อนจริง 
 มาใช้ิในบางส่วน โดยีมีการซ้ีอนทับกับโลกจริง

3. Virtual Reality เป็นการนำาเทคโนโลยีจีำาลอง 3 มิติ 
 มาใช้ิทำาให้เกิดภาพเสม่อนจริงทั�งหมด 

4. Blockchain เทคโนโลยีีการเก็บข้อม้ลแบบตัว 
 (Distributed Ledger) ที�ไม่ต้องใช้ิบุคคลที�สาม 
 มาทำาหน้าที�เป็นตัวกลางมีแนวโน้มนำามาปรับใช้ิกับ 
 ธุุรกิจการเงินการธุนาคารมากข้�น เช่ิน การซ่ี�อขายี 
 สินทรัพย์ี Digital หร่อ การทำาธุุรกรรมการเงิน 
 บางประเภท
5. Artificial intelligence (AI) ค่อเทคนิคการนำาข้อม้ล 
 มาวิเคราะห์ขั�นส้งที�สามารถึเรียีนร้้ได้ด้วยีตัวเองและ 
 สามารถึนำาข้อม้ลจากการวิเคราะห์เหล่านี�มาช่ิวยี 
 ประกอบการตัดสินใจ
6. 3D Printing เป็นเทคโนโลยีีการพิมพ์แบบ 3 มิติ 
 มาข้�นร้ปเพ่�อช่ิวยีลดต้นทุนต่าง ๆ

7. Drone อุปกรณ์บินได้ โดยีสามารถึบังคับทิศทางได้ 
 ในระยีะไกล โดยีหลายี ๆ ที�ได้เริ�มนำาโดรนมาใช้ิ 
 การตรวจสอบบัญชีิ เช่ิน การตรวจนับสินค้าในพ่�นที� 
 ทุรกันดาร หร่อพ่�นที� เสี�ยีง โดยีมีหลายีประเทศ 
 นำามาใช้ิแล้ว 
8. Robotics มีสองมุมมองค่อการนำาหุ่นยีนต์มาใช้ิทำางาน  
 เช่ิน หุ่นยีนต์ในการผู้ลิตสินค้าบางส่วน หร่อการเสิร์ฟิ 
 อาหาร และอีกมุมหน้�งค่อเทคโนโลยีีที�เรียีกว่า RPA  
 ที ไ ม่ ใช่ิ ลักษณะหุ่นยีนต์  แ ต่ เขียีน Sof tware  
 เขียีนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ทำางานแทนคน เช่ิน 
 นำา RPA มาด้งข้อม้ลบัญชีิธุนาคารมาทำา Bank  
 S t a t e m e n t  ห ร่ อ นำา ม า คำา น ว ณ เ ง ิ น เ ด ่ อ น  
 สร ุปยีอดเง ินเด ่อนโดยีสั�งจ่ายีไปที�ธุนาคาร
9. User Interfaces ค่อการนำาเทคโนโลยีีร้ปแบบใหม่ 
 มาช่ิวยีในการส่�อสารระหว่างมนุษย์ี กับระบบ 
 คอมพิวเตอร์ เช่ิน การสั�งงานด้วยีเสียีง หร่อ Chatbot

10. Cloud เน่�องจากสถึานการณ์ Covid-19 มีการ  
 Work From Home ทำางานผู่้านอินเตอร์เน็ตมากข้�น  
 เพิ�มการใช้ิงานบนระบบ IT ให้ยี่ดหยีุ่นได้มาก  
 ทำาให้เพิ�มจำานวนปริมาณผู้้้ใช้ิงาน Cloud 

 “ทั�ง 10 เทคโนโลยีนีี� ต่อไปในอนาคตนักบัญชีิจะต้องทำาการ
เรียีนร้้ พิจารณาวา่ควรจะนำาเทคโนโลยีไีหนมาใหใ้นงานบญัชีิ เพ่�อให้การ
ทำางานง่ายีข้�นและสะดวกข้�น นักบัญชีิจะต้องเรียีนร้้เทคโนโลยีีใหม่ ๆ 
มาใช้ิในงาน เน่�องจากงานที�ใช้ิทักษะไม่ส้งมากโครงสร้างซีำ�า ๆ ร้ปแบบ
ตายีตัวอาจจะหายีไปได้ หร่อทำาให้ผู้ลตอบแทนน้อยีลง เพราะฉะนั�น
ตอนนี�ทุกคนต้อง Up Skill และมีประโยีคทิ�งท้ายีให้ทุกท่านเห็นภาพได้
ชัิดเจนว่า “Digital ค่อทางรอด ไม่ใช่ิทางเล่อก”

Digital Transformation

 Strategy กระบวนการในการ Digital transformation หร่อ 
Digital Upskill ควรเริ�มจากการกำาหนดกลยีุทธ์ุ (Strategy) ขององค์กร 
หลักสำาคัญ ค่อ วิสัยีทัศน์ของผู้้บ้ริหารและทำางานเปน็ทีมที�มีเป้าหมายีหลัก 
ที�จะปรับเปลี�ยีนองค์กรให้รับกับการทำางานในยีคุ Digital โดยีให้มองเป็น
ภาพองค์กรและระดับบุคคล ผู้้้นำาองค์กรจะมีส่วนสำาคัญในการพัฒนา  
เร่�องของ Culture กับ Mindset อาจเริ�มจากกลุ่มคนเล็ก ๆ ต่อยีอด 
เป็นร้ปธุรรมให้เห็นมากข้�น คนบุกเบิกไม่ต้องเก่งเทคโนโลยีีมาก 
แต่ต้องเป็นคนที�ยีอมรับการเปลี�ยีนแปลงและเปิดใจเรียีนร้้สิ�งใหม่ 
และเข้าใจกระบวนการทำางาน เม่�อทำาสำาเร็จก็จะสามารถึขยีายีผู้ล
เพ่�อการเปลี�ยีนแปลงให้ได้ผู้ลมากข้�น เช่ิน หน่วยีงานบัญชีิที�ทำางาน
ในลักษณะให้บริการฝ่่ายีงานต่าง ๆ ในองค์กรสามารถึจัดตั�งทีมงาน 
ในการทำา Digital Transformation มีการศ้กษาเทคโนโลยีีต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็น Blockchain RPA เพ่�อมาทำาให้งานมีประสิทธิุภาพมากข้�น
เพ่�อพัฒนางานในองค์กร

Strategy



Culture Mindset Process Improvement 

 Culture การสรา้งวัฒนธุรรมในองคก์ร
ที�เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียีนร้้กระบวนการใหม่  
ควรเปิดโอกาสให้คนมาทดลองอะไรใหม่ ๆ 
การลงทุนต้องใช้ิเวลากับคน การเรียีนร้้แบบ 
Community แบง่ปันกัน จะช่ิวยีให้การถ่ึายีทอด 
ความร้้ในองค์กรประสบผู้ลสำาเร็จได้ กรณีที�นำา
เทคโนโลยีมีาใช้ิแล้ว อาจจะมปัีญหาในการปรบัตัว 
ร่วมกันของคนหลายีรุ่น (Multi Generation) 
จะต้องชีิ�ให้เห็นประโยีชิน์ก่อน ว่าจะไม่ทิ�งใคร
ไว้ข้างหลัง รับฟัิงความคิดเห็นซ้ี�งกันและกัน 
จะช่ิวยีสร้างการมีส่วนร่วมมากข้�นและการยีอมรับ 
เทคโนโลยีีเป็นประโยีชิน์ในการปรับตัวเรียีนร้้ 
สิ�งใหม่ ๆ ทุก ๆ คนจะมีประสบการณ์และทักษะ
การทำางานแตกต่างกันไป หากมีการหาร่อร่วมกัน
ใช้ิทักษะของคนรุ่นเก่ามาผู้สมผู้สานกันจะทำาให้
การทำางานได้ง่ายีข้�น ได้ผู้ลลัพธ์ุที�ดีข้�น

 Mindset นักบัญชีิรุ่นใหม่ควรต้องมี 
Open Mindset กล้าเรียีนร้้สิ�งใหม่ ๆ  กระบวนการคิด 
การทำางานจะต้องกล้าที�เรียีนร้้ลองผิู้ดลองถ้ึกกับ
สิ�งใหม่ ๆ เพ่�อไม่ให้ผู้ิดพลาดอีก “Fail Fast & 
Learn Fast” จะเสริมให้สามารถึพัฒนาทักษะ  
ต่าง ๆ  ต่อไปได้ เช่ิน การเรียีนร้้โปรแกรม การใช้ิงาน 
ให้เกิดความคุ้นชิินเทคโนโลยีแีละเสริมความถึนัด
ในการใช้ิงาน ความตั�งใจ หร่อ Passion จะเปน็สิ�ง
สำาคัญที�จะขับเคล่�อนการทำางานให้ก้าวข้ามไปส่้ 
เทคโนโลยีี เพ่�อให้องค์กรได้ดีข้�นได้ “ทัศนคติ” 
เ ป็นสิ� งสำา คัญที�คนเราหากมีการเรียีน ร้้ ที� ดี 
ก็จะสามารถึพัฒนาความร้้ต่อไปได้

 Process Improvement ในการทำางาน
หร่อปิดบัญชีิที�มีปริมาณรายีการมาก ๆ สามารถึ
ใช้ิทักษะในการวิเคราะห์ว่าขั�นตอนใดที�ควรแก้ไข 
ปรับปรุงออกแบบระบบงานให้มีประสิทธิุภาพข้�น 
โดยีผู้้้นำาและทีมงานจะต้องมารับฟัิงว่ามีปัญหา
อะไรบ้าง ค้นหาสาเหตุที�แท้จริง และพัฒนา 
โดยีชีิ�ให้เห็นประโยีชิน์ที�ได้รับจะช่ิวยีไม่ให้เกิด 
การต่อต้านการใช้ิเทคโนโลยีีของผู้้้ใช้ิงานสร้าง
ความมีส่วนร่วม ความท้าทายีของการทำางาน
ร่วมกันนี�จะต้องใช้ิทักษะในการวิเคราะห์และ 
องค์ความร้้ของเทคโนโลยีี ที�สามารถึนำามา 
แก้ปัญหาจะช่ิวยีพัฒนา Process การทำางานให้มี
ประสิทธิุภาพมากข้�น เช่ิน การนำา Robotic และ 
AI มาใช้ิ เพ่�อลดขั�นตอนที�ซีำ�าซ้ีอนและใช้ิจำานวน
ชัิ�วโมงการทำางานมาก และอาจเกดิความผู้ดิพลาด 
ให้ทำางานได้รวดเร็วและถ้ึกต้องยีิ�งข้�นได้

Digital Upskills

 นัักบััญชีีควรเสริมความร้�และทัักษะใหม่ ๆ โดยขอแบ่ังเป็็นั 2 ส่วนั คือ เรื�องของ Technical Skill และ Soft Skill ดังนีั�

1. Technical Skill ได้แก่ Digital Skill เป็นพ่�นฐานของนักบัญชีิ ค่อ Data Analytics ทักษะสำาคัญ ค่อ 
 ต้องวิเคราะห์ข้อม้ลได้ และบอกประโยีชิน์ของการนำาข้อม้ลที�วิเคราะห์ไปใช้ิได้ สามารถึเล่อกเทคโนโลยี ี 
 และทักษะต่าง ๆ มาปรับใช้ิให้เหมาะกับกลยีุทธ์ุขององค์กร

2. Soft Skill เร่�องสำาคัญที�ต้องพัฒนาทักษะการส่�อสาร หร่อ Communication Skill เพ่�อสามารถึอธิุบายี 
 ตัวเลขทางบัญชีิหร่อข้อม้ลสำาคัญให้กับผู้้้บริหารและทีมงานเข้าใจได้  นักบัญชีิต้องมีความร้้ความเข้าใจ 
 ในเร่�องของธุุรกิจ เพ่�อจะนำาข้อม้ลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ได้อย่ีางเหมาะสม ชัิดเจน และได้ประเด็นที�สำาคัญ  
 อนาคตจะม ีBusiness Model ใหม ่ๆ  มากยีิ�งข้�น นักบัญชีิจะมีบทบาทต่อธุุรกิจส้งข้�นในการนำาเสนอข้อม้ล 
 เพ่�อการตัดสินใจต่อผู้้้บริหารมากข้�นด้วยีเช่ินกัน ทักษะด้านภาษา เช่ิน ภาษาอังกฤษจะเป็นสิ�งจำาเป็น 
 ในการศ้กษาและพัฒนาต่อยีอดความร้้ สิ�งสำาคัญที�สุดค่อเร่�องของจรรยีาบรรณและความซ่ี�อตรงของนักบัญชีิ 
 วิชิาชีิพซ้ี�งจะทำาให้วิชิาชีิพเป็นที�ยีอมรับและมีคุณค่าต่อสังคม

          ทัั�งหมดเป็็นัมุมมองทีั�สะทั�อนัให�เห็นัว่าในัปั็จจุบัันัเทัคโนัโลยีได�มีส่วนัในัการทัำางานัของนัักบััญชีี ผู้้�ทัำาบััญชีี และมีแนัวโนั�มทีั�จะส่งผู้ลกระทับั 
มากยิ�งข้�นัในัอนัาคต ซึ่้�งจะต�องเตรียมพร�อมรับักับัการเป็ลี�ยนัแป็ลงและป็รับัตัวทีั�จะนัำามาใชี�ในัการทัำางานัต่อไป็ได�ด�วย และการเสวนัาในัครั�งนีั� 
คณะวิทัยากรมุ่งหวังนัำาเอาป็ระเด็นัดังกล่าวเพื�อมาเป็็นัข�อม้ลอันัเป็็นัป็ระโยชีน์ัให�กับัทุักท่ัานั เเละร่วมกันัพัฒนัาวิชีาชีีพบััญชีีของเรากันัต่อไป็


