โดย นางสาวดวงจัันทร์์ สุุขมา
คณะทำงานพััฒนาและศึึกษาความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีเพื่่�อการทำบััญชีี
และกรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท ดีีดัับเบิิลยููคอนซััลแทนท์์ แอนด์์ เมเนจเม้้นท์์ จำกััด

กรอบความคิด
ของนักบัญชียุคใหม่

Mindset of Accountant

ความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วทั่่�วโลก ทั้้�งด้้านเทคโนโลยีี
เศรษฐกิิจ สัังคม การเมืือง และวััฒนธรรม ตลอดช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา
ส่่งผลให้้องค์์กรธุุรกิิจต่่างเร่่งปรัับตััวเพื่่อความอยู่่ร� อด นัักบััญชีีจึึงเข้้ามา
มีี บ ทบาทช่่ ว ยเหลืื อ การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของผู้้�ประกอบการ ตั้้� ง แต่่ ธุุ ร กิิ จ
Startup ไปจนถึึงธุุรกิิจขนาดใหญ่่ ให้้ขัับเคลื่่อนองค์์กรสู่่� Next Normal
การประกอบอาชีีพให้้ประสบความสำเร็็จ ควรมีีี�ลัักษณะการประกอบการเป็็น Outsource แบบ Onsite Service ที่่�เต็็มเปี่่�ยมด้้วย
พลัังและความคิิดสร้้างสรรค์์ในการทำงาน เพื่่�อให้้เราสามารถก้้าวสู่่�การเจริิญเติิบโต และการสร้้างผลตอบแทนระยะยาวต่่อลููกค้้าและต่่อองค์์กร
ของเราด้้วยความพร้้อมของการบริิหารจััดการ เพื่่�อให้้ได้้กระบวนการทำงานที่่�เป็็นมาตรฐานสากล และมองเห็็นโอกาสในการพััฒนาองค์์กร
เป็็น Hybrid Working โดยการคััดสรรเทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมและก่่อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดกัับรููปแบบการทำงาน มาประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อยกระดัับ
นัักบััญชีีไทยสู่่�สากล ด้้วยมาตรฐาน ISO 9001 2015 ตาม ONE TOUCH Concept นัักบััญชีีควรนำหลัักการ Design Thinking ซึ่่�งนัับเป็็น
หััวใจสำคััญเพื่่�อการดำเนิินธุุรกิิจให้้ตอบสนองการทำงานแบบ Outside in อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพแก่่ลููกค้้าและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทุุกภาคส่่วน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าธุุรกิิจ อัันประกอบด้้วย 5 องค์์ประกอบ ดัังนี้้�
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Empathy

การเห็็นอกเห็็นใจ ใส่่ใจ
ในการให้้บริิการ

Test

การทำการทดสอบ
กระบวนการทำงาน
ที่่�ได้้ผ่่านการคิิดและ
การต่่อยอดอย่่าง
สร้้างสรรค์์

หลัักการ
Design
Thinking
4

Define

การแยกแยะ
ประมวลผล จััดหมวดหมู่่�
และการลำดัับ
ความสำคััญของงาน

Ideate

Prototype

การสร้้างแบบจำลอง
รููปแบบ หรืือต้้นแบบ
ของงานและ
การบริิการ
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3

การน�ำเสนอแนวคิด
ที่สร้างสรรค์ในการ
ท�ำงานที่หลากหลาย

และจากสิ่่�งนี้้�จึึง เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของการจััดทำ Business Model Canvas เพื่่�อใช้้วิิเคราะห์์ความพร้้อมในการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทั้้�งทางด้้านบุุคลากรและระบบการทำงาน ที่่�นำเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเข้้ามาช่่วยในการทำงานให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น จึึงต้้องสร้้างสรรค์์ Digital
Tools โดยการพััฒนา Application คืือ หนึ่่�งใน API ที่่เ� ป็็นเครื่่อ� งมืือในการ Import ข้้อมููลจากฐานข้้อมููลของลููกค้้า ที่่ส� ามารถใช้้งานได้้กับั ทุุกช่่องทาง
อย่่างช่่องทาง Online ผ่่าน Platform ต่่าง ๆ เช่่น Shoppee Lazada เป็็นต้้น การใช้้งานระบบ ERP แบบ On Cloud การทำ Mapping
Reconciliation โดยการเลืือกใช้้เครื่่�องมืือ RPA ที่่�เหมาะสม มาจััดทำข้้อมููลจำนวนมากที่่�มีีลัักษณะเหมืือนเดิิม

นำมาซึ่่�งผลลััพท์์ P&L Template ซึ่่�งสามารถแสดงผลในรููปแบบของ
Template โดยดึึงข้้อมููลอััตโนมััติิสรุุปเป็็น Dashboard เพื่่�อการนำเสนอข้้อมููล
และการวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููล (Data Analytic) นัั กบัั ญ ชีีควรให้้ บ ริิ ก ารลููกค้้ า
แบบหลากหลาย บนความเป็็นไปได้้สููงสุุด ควรหาประสบการณ์์ ที่่�ให้้บริิการ
ลููกค้้าทั้้�งภายในและต่่างประเทศ ผ่่านระบบ Network ที่่�รองรัับการทำงาน
แบบ World Wide Connection ซึ่่�งถืือเป็็นการทำงานแบบไร้้พรมแดน รวมถึึง
การที่นั่� กั บััญชีีสามารถทำงานแบบ Hybrid Working : Any Where Any Time
อีีกทั้้�งลููกค้้าสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลเป็็น Big Data ในฐานเดีียวกััน ผ่่านระบบ
Network แบบ Real-Time

การพัั ฒ นาร่่วมกัั บ ลููกค้้ า เพื่่� อ สร้้ า งมููลค่่าเพิ่่� ม ร่่วมกัั น
โดยนัักบัญ
ั ชีีควรพััฒนาร่่วมกัับนัักพัฒ
ั นาซอฟท์์แวร์์ อาทิิ ธุุรกิิจการขาย
Online : Pick Pack Ship Till Back End เป็็นการให้้บริิการลููกค้้า
แบบครบวงจรตั้้�งแต่่การจััดทำระบบการจััดการเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจการ
ขายสิินค้้าไปจนถึึงการนำเสนองบการเงิินจากการศึึกษาและเข้้าใจ
Pain Point ของการประกอบกิิจการ โดยมีีการนำ API เข้้ามาใช้้
เป็็นเครื่่�องมืือ หรืือธุุรกิิจนาโนไฟแนนซ์์ที่่�มีีปริิมาณข้้อมููลของลููกค้้า
ค่่อนข้้างมาก เทคโนโลยีี RPA, OCR จึึงมีีบทบาทในการเก็็บข้้อมููล
ใบสมััครของลููกค้้าผ่่าน Google Form และการอ่่านข้้อมููลโดยนำ OCR
มาเป็็นเครื่่�องมืือ เพื่่�อจััดทำ Form Fulfillment และเก็็บข้้อมููลลููกค้้า
เข้้าระบบฐานข้้อมููล เป็็นต้้น เป็็นแนวคิิดที่่�นัักบััญชีีควรให้้ความสำคััญ
กัับระบบการบริิหารจััดการภายในองค์์กรอีีกทางหนึ่่�ง ซึ่่�งเป็็นระบบ
การบริิหารงานที่่�มีีประโยชน์์ในด้้านการจััดการกำลัังคนเป็็นอย่่างมาก
ด้้ ว ยประสิิ ท ธิิ ภ าพในการกำกัั บ ดููแลแบบ Real Time ที่่� ท ำให้้
ฝ่่ายบริิหารและลููกค้้า สามารถตรวจสอบและติิดตามสถานะการทำงาน
ของพนัักงานในองค์์กรได้้อย่่างรวดเร็็ว

จากการที่่�นัักบััญชีี

ปรัับตััวเป็็นนัักบััญชีี
ยุุคใหม่่ที่่�นำำ�กรอบความคิิด

ONE TOUCH Concept
เข้้ามาใช้้ในการทำำ�งาน
จึึงก่่อให้้เกิิดประโยชน์์
ในวงกว้้าง

ต่่อลููกค้้า
เพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าในการนำข้้อมููล
ไปใช้้ ป ระกอบการตัั ดสิิ น ใจ โดยเฉพาะในช่่วงสถานะการณ์์
ที่่�ยากลำบากและในวิิกฤตการณ์์โรคระบาด Covid-19 เฉกเช่่น
ปััจจุุบััน ที่่�ถููก Digital Disruption
• เพื่่อ� Upskill พนัักงาน เพื่่อ� พััฒนาและถ่่ายทอดการทำงาน
		ส่่งต่่อสู่่�คนรุ่่�นหลััง
• เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่า Revenue Stream ให้้กัับองค์์กร
• เพื่่� อ การบริิ ห ารจัั ดก ารและสามารถลดต้้ น ทุุ น อย่่างมีี
		ประสิิทธิิภาพ
• เพื่่�อการพััฒนาการบริิหารการจััดการภายในองค์์กรและ
		การประเมิินผลพนัักงาน โดยการต่่อยอดจากระบบงาน
		ที่่�เป็็น ONE TOUCH และที่่�สำคััญ เป็็นต้้นแบบแก่่ลููกค้้า
		 ในการยกระดัั บ องค์์ ก ร ให้้ ส ามารถพัั ฒ นาและแข่่งขัั น
		 ในตลาดได้้

ต่่อพนัักงานและองค์์กร
เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั ถููกนำมาใช้้เพื่่อ� ประโยชน์์ด้า้ นการ Up Skill
การทำงานของพนัั ก งาน และนำไปสู่่� ก ารพัั ฒ นาองค์์ ก ร
โดยใช้้ประโยชน์์จากการนำผลลััพธ์์ที่่�ได้้ มาประกอบการประเมิินผล
พนัักงาน ทั้้�งด้้านศัักยภาพในการทำงานและพฤติิกรรม เพื่่�อส่่งเสริิม
ให้้การประเมิินผลเกิิดความเป็็นธรรม รวมถึึงการจ่่ายผลตอบแทน
และเป็็ น การบริิ ห ารจัั ดก ารต้้ น ทุุ น การทำงานที่่� ไ ม่่จำเป็็ น ลง
จากการที่่� น ำเทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ล ยัั ง มีีบทบาทในการลดการทำงาน
ที่่�ซ้้ำซ้้อน โดยการเปิิดให้้ลููกค้้า ได้้มีีส่่วนร่่วมเข้้ามาใช้้งานในระบบ
เดีียวกัันตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น ไปจนถึึงสิ้้�นสุุดกระบวนการ บนฐานข้้อมููล
เดีียวกัั น ทั้้� ง หมดนี้้� ก็็ เ พื่่� อ สนัั บ สนุุ น ให้้ พนัั ก งานทุุ กค นในองค์์ ก ร
ได้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น ตาม Lifestyle ของแต่่ละบุุคคล

ต่่อหน่่วยงานภาครััฐ
เป็็ น การส่่งเสริิ ม นโยบายของภาครัั ฐ ที่่� ส นัั บ สนุุ น การ
ทำบัั ญ ชีีเดีียว ให้้ ถููกต้้อ งและเป็็ น Real-Time เพื่่� อที่่� ภ าครัั ฐ จะ
สามารถนำข้้อมููลไปใช้้เป็็นระบบสารสนเทศเพื่่�อการสืืบค้้นและใช้้
เพื่่�อการวิิเคราะห์์ Data Analytic ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึง
การยกระดัั บ การเชื่่� อ มโยงข้้ อ มููลไปยัั ง หน่่วยงานอื่่� น ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ในวงกว้้างเป็็นมาตรฐานระดัับสากล

