เรื่องใหม่..ในโลกใบเดิม
ในช่่วงสองถึึงสามปีีที่่�ผ่่านมา การเปลี่่�ยนแปลงในโลกปััจจุุบััน มีีความผัันผวน ไม่่แน่่นอน และซัับซ้้อนมากขึ้้�น
เรื่่อย ๆ และยัังคงจะเปลี่่�ยนแปลงต่่อไปแบบนี้้�อย่่างต่่อเนื่่อง ตััวแปรสำำ�คััญที่่�ทุุกคนต่่างรู้้�กัันดีีก็็คืือ “เทคโนโลยีี”
และล่่าสุุดคืือการเกิิดขึ้้�นของ “COVID-19” ที่่�ส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการใช้้ชีีวิิตของทุุกคน ทุุกเพศ ทุุกวััย
ที่่�ทำำ�ให้้รููปแบบธุุรกิิจ และพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคเปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิม
หากมองลงไปในมุุมลึึกมัันอาจไม่่ได้้ส่่งผลกระทบแค่่ทางกายภาพ เช่่นสภาพทางเศรษฐกิิจ การเงิิน พฤติิกรรม
ผู้้�บริิโภค การประกอบอาชีีพ หรืือการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน ผมว่่าในมุุมของสุุขภาพทางจิิตใจ หรืือ ความสุุขของคนทุุกคน
ล้้วนได้้รัับผลกระทบเช่่นกััน
ผมได้้ ล องเปิิ ดอ่่ า นรายงานประจำำ�ปีี ข องกรม
สุุขภาพจิิตในปีีงบประมาณ 2563 พบว่่า มีีผู้้�รัับ
บริิการสายด่่วนปรึึกษาสุุขภาพจิิต 1323 ของ
กรมสุุขภาพจิิตถึึง 110,033 ราย ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปีีงบประมาณ 2562 ถึึงร้้อยละ 25.6 นอกจากนี้้�
ยัังพบว่่าปััญหาที่่�ได้้รัับการปรึึกษา 2 ปััญหาแรก
ใน 10 อัันดัับปััญหา คืือ โรคจิิตเวชที่่�ได้้รัับการ
วิินิจิ ฉััย / รัักษาแล้้ว และภาวะอารมณ์์เครีียดหรืือ
วิิตกกัังวล ซึ่่�งสองลำำ�ดัับต้้นนี้้� มีีถึึงร้้อยละ 71.75
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีงบประมาณ 2562 ถึึงร้้อยละ 3.9
พวกเราในฐานะนัักบััญชีีก็็เช่่นกััน ตั้้�งแต่่การ
เริ่่�มต้้นของ COVID-19 แพร่่ระบาดมากจนถึึง
ปััจจุุบััน เกืือบหนึ่่�งปีีครึ่่�งที่่�นัักบััญชีีพบกัับความ
เปลี่ย่� นแปลงไม่่น้อ้ ย และส่่งผลกระทบต่่อความ
รู้้�สึึก และจิิตใจ

ทำำ�ไมงานถึึงเยอะขึ้้�น!

เพราะไม่่ใช่่แค่่ทำำ�บััญชีีเหมืือนก่่อน แต่่กลัับต้้องเป็็นผู้้�ช่่วยสำำ�คััญ
แก่่เจ้้าของกิิจการและผู้้�บริิหารในการสู้้�กัับสภาวะวิิกฤตที่่�กระทบ
ต่่อเรื่่อ� งทางการเงิิน สภาพคล่่อง และความอยู่่�รอดของธุุรกิิจ ต้้องแบก
ความรัับผิิดชอบที่่�สููงขึ้้�นตามไปด้้วย

ถึึงเวลาแล้้วใช่่ไหมที่่�ต้้องใช้้เทคโนโลยีี?

ระบบการทำำ�งานแบบเดิิม อาจไม่่เพีียงพอ หรืือไม่่ทัันกัับสถานการณ์์
การนำำ� เทคโนโลยีี ม าใช้้ เ พื่่� อ ช่่ ว ยในการทำำ� งานให้้ มีี ป ระสิิ ทธิิ ภ าพ
มากขึ้้น� ทั้้�งในเรื่่อ� งการจััดเก็็บข้้อมููล การวิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ และ
การสื่่�อสารซึ่�ง่ มีีบทบาทสำำ�คััญ

เดาทางไม่่ถููกเลยว่่าจะเอาอย่่างไรดีี?

การทำำ�งานภายใต้้สถานการณ์์ที่่�ไม่่แน่่นอน ข้้อจำำ�กััดของเวลา และ
ความรวดเร็็วต่่อการนำำ�เสนอข้้อมููลทางการเงิิน

ทำำ�ที่่�บ้้านหรืือไปออฟฟิิศดีีเนี่่�ย?

เอกสารก็็ต้้องดูู รายงานก็็ต้้องทำำ� แต่่รููปแบบเอกสาร รููปแบบธุุรกิิจ
และรููปแบบการทำำ�งานไม่่เหมืือนเดิิมแล้้ว

ทั้้� ง หมดนี้้� ส่่ ง ผลต่่ อ ความกัั ง วล ความไม่่ ส บายใจ
ความกดดััน (แม้้ว่่านัักบััญชีีจะเจอบ่่อย) จนบางครั้้�ง
ก็็ยากที่่�จะหาความรู้้�สึึกที่่�เกิิดขึ้้�น
ผมก็็เป็็นคนหนึ่่�งที่่�อยู่่�ในสถานการณ์์แบบนี้้� เนื่่�องจากภาระ
ความรัับผิิดชอบในบทบาทนัักบััญชีี การเป็็นที่่�ปรึึกษา และ
เจ้้ า ของกิิ จ การรวมอยู่่�ในตัั วค นเดีี ย ว จึึ ง ต้้ อ งพยายามทำำ�
ความเข้้าใจ และมีีสติิในการบริิหารจััดการให้้เหมาะสมที่่�สุุด
จนบางครั้้�งก็็ลืืมนึึกไปถึึงเรื่่�องสุุขภาพทางกายและใจของเรา
ไปบ้้าง
แต่่หากมองย้้อนกลัับไปโดยไม่่รวมสถานการณ์์ที่่�ตึึงเครีียด
ในปััจจุุบััน นัักบััญชีีก็็ถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งคนที่่�ต้้องเจอกัับประเด็็น
ใหม่่ ๆ และการเปลี่่�ยนแปลงในวิิชาชีีพที่่�มีีตลอดเวลา ทั้้�งใน
เรื่่อ� งของมาตรฐานการบััญชีี รููปแบบการทำำ�งาน ความก้้าวหน้้า
ทางเทคโนโลยีี ความคาดหวัังจากเจ้้าของกิิจการหรืือผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย
ตััวผมเองหลัังจากเรีียนจบบััญชีี จนมาถึึงวัันนี้้� ก็็เกืือบ 20 ปีีได้้
แล้้วก็็พบเจอความเปลี่่�ยนแปลงเช่่นกััน แต่่สิ่่�งหนึ่่�งที่่�ผมคิิดว่่า
มัันไม่่เคยเปลี่่�ยนไปเลย คืือ “ประโยชน์์ของการบััญชีี” ใช่่ครับั
มัันเป็็นสิ่่�งที่่�ผมเริ่่�มมาตระหนัักมากขึ้้�นในช่่วง 5 ปีีทีีผ่่านมา
ถึึงแก่่นและประโยชน์์ของการบััญชีีที่่�ผู้้�คนที่่�ร่่วมทำำ�งานด้้วย
จะได้้รัับ และก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ไม่่เพีียงแต่่ในมุุมใดมุุมหนึ่่�ง
แต่่มองถึึงในมุุมกว้้างขึ้้�น

เรื่่อ� งของประโยชน์์ของการบััญชีีนั้้น� ขึ้้น� อยู่่�กับั มุุมมองในแต่่ละคน
สำำ�หรัับผมเรื่่�องของวััยและช่่วงเวลาก็็เป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้
เป้้าหมายแตกต่่างกัันไป หลัังจากผมเรีียนจบปริิญญาตรีี ก็็คง
ไม่่ ต่่ า งกัั บ ทุุ ก คนที่่� อ ยากจะเข้้ า ทำำ� งานในที่่� ดีี ๆ มีี ชื่่� อ เสีี ย ง
ดัังนั้้�นการทำำ�งานในช่่วงเริ่่�มต้้นผมก็็เน้้นในเรื่่�องประสบการณ์์
และความเข้้ า ใจในตัั ว งานนั้้� น เพื่่� อ ให้้ ตัั ว เองทำำ� งานได้้ ต าม
ที่่�ถููกกำำ�หนดไว้้ แต่่อาจจะยัังทำำ�งานไม่่เป็็น
หลัั ง จากเก็็ บ เกี่่� ย วประสบการณ์์ ผ มก็็ เริ่่� ม ที่่� จ ะทำำ� งานเป็็ น
มากขึ้้�น เริ่่�มเข้้าใจถึึงความเชื่่�อมโยงและความเกี่่�ยวเนื่่�องของ
การบััญชีีและการทำำ�ธุุรกิิจ จากการทำำ�งานในหลายมิิติิ หลายชิ้้น�
งาน และหลายประเภทธุุรกิิจมากขึ้้�น จึึงเกิิดเป็็นความชำำ�นาญ
และเชี่่�ยวชาญในวิิชาชีีพ แต่่อาจจะยัังทำำ�งานไม่่ถึึงความเป็็น
มืืออาชีีพ
ด้้ ว ยความเป็็ น นัั ก บัั ญชีี มืื ออาชีี พ ประสบการณ์์ ก ารทำำ�งาน
ที่่�สะสมเพีียงอย่่างเดีียวอาจใช้้ไม่่ได้้เลยในอนาคตที่่�คาดการณ์์
ไม่่ ไ ด้้ และมีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงของบริิ บ ททางธุุ ร กิิ จ ดัั ง นั้้� น
การปรัับตััว การเรีียนรู้้�สิ่่ง� ใหม่่ ๆ จึึงเป็็นสิ่่ง� ที่ช่่� ว่ ยให้้ผมต้้องมีีการ
ปฏิิบััติิ และหาความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้ทำำ�งานถึึง ไม่่ว่่าจะ
เป็็นการเริ่่�มไปทำำ�งานกัับเจ้้าของ Start up ที่�มี่ ีอายุุต่่างกัันกว่่า
10 ปีี ที่่�เก่่งในโลกใหม่่ที่่�ใช้้เทคโนโลยีีเป็็นหลัักในการผลัักดััน
องค์์ ก ร ได้้ ไ ปเรีี ย นรู้้�กัั บ คณะกรรมการที่่� มีี ป ระสบการณ์์
หลากหลายและที่่�สำำ�คัั ญ คืื อ เทคนิิ ค การบริิ ห ารคน รวมทั้้� ง
การติิดตามข่่าวสาร ความคืืบหน้้าที่่�ไม่่ใช่่แค่่เพีียงเรื่่�องบััญชีี
แต่่กระนั้้�นก็็อาจจะยัังทำำ�งานได้้ไม่่สุุดในสิ่่�งที่่�หวัังไว้้
ถููกต้้ อ งครัั บ ทุุ ก วัั น นี้้� ผ มมีี คว ามตั้้� ง ใจว่่ า จะทำำ� งานให้้ สุุ ด
คำำ�ว่่าสุุดของผม คืือ ทำำ�แล้้วต้้องมีีประโยชน์์และมีีคุุณค่่าไม่่
เพีียงแต่่ตัวั ผมเอง แต่่ยังั ต้้องทำำ�ให้้เกิิดประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�อื่่น� และ
เพื่่�อภาพรวม โอกาสในการทำำ�งานของทุุกคนในวิิชาชีีพบััญชีีนั้้น�
มีีพื้้�นที่่�มากมาย และยัังได้้รัับการยอมรัับว่่าวิิชาชีีพนี้้�ยัังคงสร้้าง
ประโยชน์์อย่่างมากในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ สัังคมชุุมชน
และการดำำ�รงชีีพของมวลมนุุษย์์

ตััวผมเองหลัังจากเรีียนจบบััญชีี
จนมาถึึงวัันนี้้� ก็็เกืือบ 20 ปีีได้้แล้้ว
ก็็พบเจอความเปลี่่�ยนแปลงเช่่นกััน
แต่่สิ่่�งหนึ่่�งที่่�ผมคิิดว่่า
มัันไม่่เคยเปลี่่�ยนไปเลย คืือ

“ประโยชน์์ของการบััญชีี”

ตัั ว ผมเองสำำ� หรัั บ การทำำ� งานทางด้้ า นบัั ญ ชีีทุุ ก วัั น นี้้�
จะไม่่ ไ ด้้ มุ่่� งเน้้ น ในเรื่่องของมาตรฐานการบัั ญ ชีีเพีียง
อย่่างเดีียว แต่่การนำำ�  มาตรฐานบััญชีี หรืือกฎระเบีียบ
ต่่าง ๆ มาสร้้างความสมดุุลกัับธุุรกิิจ และพยายามเป็็นคู่่�หูู
กัั บ ผู้้� บ ริิ ห ารและเจ้้ า ของกิิ จ การ เพื่่อช่่ ว ยสนัั บ สนุุ น
ด้้านการกำำ�หนดทิิศทาง และกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจมากขึ้้�น
ส่่วนด้้านการพััฒนาองค์์ความรู้้ใ� หม่่ ๆ ยัังคงติิดตาม และ

ศึึกษาอย่่างต่่อเนื่่องเพื่่อให้้อยู่่�ในโลกใบเดิิม ที่่�มีีเรื่่องใหม่่อยู่่�ตลอดเวลา และผมจะไม่่ลืืมเรื่่องการสร้้างทีีม การต่่อยอด
ทางความรู้้� ใ ห้้ กัั บ วงการศึึ ก ษา และหน่่ ว ยงานต่่ า ง ๆ ที่่� เ ริ่่� ม ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ เรื่่องบัั ญ ชีีและการเงิิ น  ท้้ า ยที่่� สุุ ด
ที่่�ขาดไม่่ได้้ คืือ “จริิยธรรม” เป็็นเรื่่องที่่�สำำ�คััญที่่�ต้้องอยู่่�ติิดตััวและไม่่ควรละเลยไป
คงไม่่มีีใครที่่�อยากตื่่�นมาเพื่่�อตามเอกสารให้้ครบ บัันทึึกบััญชีีเข้้าในระบบ และปิิดบััญชีีเพีียงเท่่านั้้�น แต่่เราจะทำำ�สิ่่�งที่่�เป็็นงานประจำำ�
งานที่่�ทำำ�ซ้ำำ�� ๆ ให้้เกิิดคุุณค่่าได้้อย่่างไร? การทำำ�งานได้้ การทำำ�งานเป็็น การทำำ�งานถึึง และการทำำ�งานสุุด อยู่่�ที่�คุ่ ุณเลืือกจะสร้้างคุุณค่่า
จากตััวคุุณและจากวิิชาชีีพบััญชีี
ผมได้้มีีโอกาสพููดคุุยแลกเปลี่่�ยนและถามบรรดาเพื่่�อน พี่่� น้้อง ที่่�อยู่่�ในวงการบััญชีีหลายคนถึึงความภาคภููมิิใจที่่�ได้้ทำำ�งาน
ด้้านวิิชาชีีพบััญชีี เผื่่�อว่่าจะเป็็นภููมิิต้้านทานเพิ่่�มขึ้้�น ในวัันที่่�คุุณรู้้�สึึกเหนื่่�อยและท้้อจากการทำำ�งาน หดหู่่�หรืือสิ้้�นหวััง หรืือขาด
กำำ�ลัังใจมาลองดููกัันครัับ

บััญชีีคืือความงดงามเชิิงกลยุุทธ์์ทั้้�งรุุกและรัับที่่�ธรรมชาติิจััดสรร
เพื่่อความยั่่�งยืืนของฐานะส่่วนตััว ธุุรกิิจ และประเทศชาติิ
บััญชีีเหมืือนเป็็นแค่่คนเบื้้�องหลััง ผู้้�บริิหารอาจสนใจในเรื่่องยอดขายเป็็นหลััก
แต่่ท้้ายที่่�สุุดข้้อมููลทางการเงิิน ตััวเลข หรืืองบการเงิิน
คนที่่�ต้้องช่่วยสนัับสนุุน ก็็คืือทีีมบััญชีี (เราเป็็นส่่วนช่่วยสนัับสนุุนหน้้าตาของบริิษััท)
บััญชีีคืือแหล่่งศููนย์์รวมของข้้อมููลทั้้�งหมด คนทำำ�บััญชีีบางทีีก็็เหมืือน Superman
เหมืือนกัันนะ ช่่วยหาคำำ�ตอบของกิิจการได้้ทุุกอย่่าง

บััญชีีเชื่่อมั่่�นในความถููกต้้อง มองหาในแก่่นสาร

ตั้้�งใจและใส่่ใจทุุกรายละเอีียด ที่่�สำำ�คััญ น่่ารัักไม่่เบาครัับ

บััญชีีไม่่ใช่่หััวใจของธุุรกิิจแต่่มัันคืือ “เลืือดที่่�หล่่อเลี้้�ยงหััวใจ”

บััญชีีคืือพื้้�นฐานหรืือรากของการทำำ�งานและทุุกอาชีีพหรืือแม้้ชีีวิิตประจำำ�วััน

ตััวเลขทางบััญชีีทำำ�ให้้ผู้้�บริิหารวิิเคราะห์์แนวทางการแก้้ไขปััญหาได้้ดีีขึ้้�น

บััญชีีคืือเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญมากของธุุรกิิจตั้้�งแต่่ต้้นจนจบ และนัักบััญชีีที่่�ดีี
ต้้องมีีความสามารถ ต้้องเก่่งรอบด้้าน มีีความรัับผิิดชอบ มีีจรรยาบรรณ
มีีความอดทน เป็็น Superman กัันเลยทีีเดีียว
บััญชีี คืือ สมองซีีกซ้้ายขององค์์กรที่่�ขาดไปไม่่ได้้
ไม่่ว่่าจะองค์์กรจะเป็็นธุุรกิิจประเภทใด ขนาดใหญ่่หรืือเล็็ก มีีชื่่อเสีียงหรืือไม่่มีี 
ถืือว่่าเป็็นส่่วนสำำ�คััญขององค์์กรเลยทีีเดีียว

Accounting is a tool of life security
(รู้้�ไว้้อุ่่�นใจทุุกช่่วงอายุุ และทุุกวงจรธุุรกิิจ)

บััญชีีทำำ�ให้้เห็็นภาพที่่�แท้้จริิงของธุุรกิิจ มองเห็็นประสิิทธิิภาพ

และความสามารถของการทำำ�ธุุรกิิจทั้้�งในอดีีต ปััจจุุบััน และการพยากรณ์์อนาคต
บััญชีีปรัับใช้้ได้้กัับทุุกสาขาอาชีีพ ไม่่ว่่าจะเป็็นสายการตลาด กลยุุทธ์์ หรืือเชิิงการค้้า
และพาณิิชย์ทำ์ �ำ ให้้มองภาพได้้กว้้างขึ้้น� เข้้าใจคนอื่่นมากขึ้้น� โดยเฉพาะการทำำ�งานในเชิิงบริิหาร
ทำำ�ให้้มีีมุุมมองที่่�ครบเครื่่องมากขึ้้�น (คนนี้้�ถืือเป็็นเพื่่อนที่่�เปลี่่�ยนสายงานไปเลย)
ไม่่ใช่่เพีียงแต่่ผมที่่�ได้้ฟัังแล้้วเกิิดรู้้�สึึกหััวใจพองโต ผมเชื่่�อว่่า
ถึึ ง ตรงนี้้� นัั ก บัั ญ ชีี ร วมถึึ ง เจ้้ า ของกิิ จ การหลายคนที่่� ไ ด้้ อ่่ า น
บทความนี้้� ก็็คงรู้้�สึึกยิ้้�มในใจเช่่นกััน ว่่าวิิชาชีีพบััญชีีมีีคุุณค่่า
มากแค่่ ไ หน อย่่ า งน้้ อ ยก็็ ทำำ� ให้้ มีี ภููมิิ คุ้้� มกัั น ทางด้้ า นจิิ ต ใจ
เพิ่่�มขึ้้�น และยิ่่�งตอกย้ำำ��ถึึงความตั้้�งใจในการทำำ�งานในสายงานนี้้�
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดที่ไ่� ม่่ใช่่แค่่เพีียงเพื่่�อตััวเอง แต่่ควบคู่่�ไปกัับ
ส่่วนรวม ผมเชื่่�อนะครัับว่่าทุุกคนยัังมีีความสามารถในตััวเอง
ที่่�จะมีีส่่วนช่่วยผู้้�คนอีีกมากมายจากวิิชาชีีพนี้้�
จากเด็็กคนหนึ่่�งที่�ไ่ ม่่เคยคิิดจะเรีียนบััญชีี กลัับกลายเป็็นผู้้�ใหญ่่
ที่่�เริ่่�มเห็็นเหตุุผลของการใช้้ชีีวิิตในทุุก ๆ วััน ให้้มีีความหมาย
และเห็็นความสวยงามของ “บััญชีี” เช่่นเดีียวกัับเจ้้าของกิิจการ
ท่่านหนึ่่�งกล่่าวไว้้

บทความโดย นายชััคพััฒน์์ นััสการ

ถ้้าต้้องการให้้องค์์กรมีีกำำ�ไร “ต้้องแม่่นบััญชีี”
ถ้้าต้้องการรู้้�ทิิศทางที่่�จะไป “ต้้องถามบััญชีี”
ถ้้าต้้องการให้้องค์์กรราบรื่่นและยั่่�งยืืน “ต้้องรู้้�บััญชีี”
ขนาดถ้้าจะปิิดกิิจการ ยัังต้้องปรึึกษาบััญชีีเลย
ต่่อให้้โลกใบนี้้�จะมีีเรื่่�องใหม่่ที่่�ท้้าทายเกิิดขึ้้�นอีีกมากมาย

แต่่มัันไม่่ได้้น่่ากลััวอย่่างที่่�คิิด

การยอมรัับ เตรีียมความพร้้อม และปรัับตััว
ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างสมดุุลของชีีวิิต
จะทำำ�ให้้เราอยู่่�ในโลกใบนี้้�ได้้อย่่างมีีความสุุข...

Chief Thinking Officer, ThinkMate และผู้้�ก่่อตั้้�งหลัักสููตร The Magic Number
หมายเหตุ:ุ บทความนี้ เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลซึง่ ไม่จ�ำ เป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

