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Changing in technology and information is fast moving. It also substantially affects economic and social 

systems. Practices in various professions have to be radical self-adaptation. Audit is one of the professions 

which are unavoidable for this flood of innovation of technology. This article aims to present effects of 

innovation of technology on an audit profession. It also presents trend of new audit methodology which 

might be occurred from these effects in near future.
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การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว และมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคม

อยางมาก การทํางานในวิชาชีพตางๆ ตองมีการปรับตัวอยางมาก วิชาชีพสอบบัญชีก็เปนวิชาชีพหนึ่ง ซึ่งไมสามารถหลีก

เลี่ยงกระแสแหงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนี้ได บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอผลกระทบของนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีตอวิชาชีพสอบบัญชี รวมถึงนําเสนอแนวโนมวิธีการสอบบัญชีใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาวในระยะ

เวลาอันใกลนี้

คําสําคัญ: การสอบบัญชี นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การวิเคราะหขอมูล
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บทความวิชาการ

บทนํา
การคิดคนและพัฒนาทางเทคโนโลยี ไดเกิดขึ้นอยาง

มากมายและรวดเร็ว พัฒนาการตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นอาจกลาว
ไดวามีผลกระทบในวงกวาง เร่ิมจากการคิดคนหาวิธีที่จะ
จัดการกับปญหาขอมูลที่เกิดขึ้นและมีอยูแลวอยางมากมาย
และมหาศาล (Big Data) การคิดหาวิธีที่จะนําขอมูลเหลานั้น
มาใชประโยชน (Data Analytics) การพัฒนาคนควาหา
วิธีที่จะเพิ่มประโยชนของ Big Data และ Data analytics 
ให มากขึ้นและสอดคล องกับความต องการท่ีแตกต าง
กันไป เกิดนวัตกรรมปญญาประดิษฐตาง  ๆ  (Artificial 
Intelligence) ประกอบไปดวย Robotics (เคร่ืองจักร
หรือคอมพิวเตอรที่ถูกออกแบบใหสามารถจัดลําดับการ
ทํางานแทนมนุษย /คอมพิวเตอร หุ นยนต  ) Machine 
Learning (คอมพิวเตอรทีส่ามารถเรียนรูได) และ Cognitive 
Computing (ปญญาประดิษฐ/คอมพิวเตอรเสมือนมนุษย)

Big Data กับ วิชาชีพสอบบัญชี
Big Data เสมือนคลังของขอมูลที่มีมากมายมหาศาล 

เปนแหลงทรัพยากรความรูและขอมูลที่เปนประโยชน อยาง
ที่ไมเคยมีมากอน เปนขอมูลที่ครบเกือบทุกประเภท ทุกแง
ทุกมุม เปนทั้งขอมูลที่เปนจริง ขอมูลที่เปนจินตนาการ หรือ
ขอมูลที่เปนภาพ ขอมูลที่เปนเสียง ขอมูลเหลานี้มีแนวโนม
ที่จะเพิ่มข้ึนทวีคูณทั้งปริมาณและความหลากหลาย ดังนั้น
ผู ที่ชาตอการรับทราบประโยชนของขอมูลเหลานี้จะเปน
ผูเสียเปรียบ

จากคุณลักษณะดังกลาวของ Big Data อาจถือไดวา
เปนทั้งโอกาส (Opportunity) และการคุกคาม (Threat) 
ตอองคกรได ขึ้นอยูกับความสามารถในการปรับองคกรให
พรอมกับคลื่นของการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมเทคโนโลยี 
จากการสํารวจของ EY ตอผูบริหารระดับสูง พบวา รอยละ 
80 ของผูตอบแบบสํารวจ เห็นวาขอมูลเปนหัวใจสําคัญ
ของการตัดสินใจทางธุรกิจ การบริหารจัดการและการเลือก
นําขอมูลที่มากมายมาใชใหเปนประโยชน เปนปจจัยสําคัญ
ประการหน่ึงตอการตอความสําเร็จขององคกร ในขณะ

เดียวกัน องคกรที่ไมสามารถนํา Big Data แหลงทรัพยากร
ขอมูลท่ีหลากหลายเหลานี้มาใชใหเปนประโยชน อาจทําให
ความสามารถในการแขงขันคอย ๆ  ลดนอยลงไปเรื่อย ๆ
จนกระทั่งอาจเปนการคุกคามนําพาไปสู ความลมเหลว
ขององคกรนั้น และจะทราบเม่ือสายไปแลว

สําหรับวิชาชีพสอบบัญชีแลว Big Data ก็คือ ขอมูล
การบันทึกรายการทางธุรกิจและรายการทางบัญชีที่กิจการ
ตาง ๆ  บันทึกอยูในบัญชีแยกประเภท (General Ledger) 
และบัญชีย อย (Subsidiary Ledger) และงบทดลอง
และงบการเงินของกิจการ รวมท้ังขอมูลดังกลาว ของกิจการ
อื่น  ๆ  ที่อยู ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขอมูลของกิจการ
คู แข งขัน หรือ ของกิจการท่ีมีลักษณะบางประการท่ี
คลายคลึงกัน ผู สอบบัญชีหรือสํานักงานตรวจสอบบัญชี
ที่มีความพรอมทั้งดาน ฮารดแวร ซอฟทแวร และบุคลากร 
ที่มีความเช่ียวชาญ ที่ไดรับการฝกอบรมจนมีทักษะ และ
ความสามารถท่ีจะนําศาสตรของการวิเคราะหขอมูล (Data 
Analytics) มาดําเนินการประมวลผลขอมูลดังที่กลาวมา
เหลานั้นเพื่อประโยชนต อการตรวจสอบบัญชี ทั้งด าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผลกระทบในอนาคตต�องานการสอบบัญชี
ในอนาคต การตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีจะเปน

ไปอยางถูกตอง ที่มากกวาระดับในปจจุบันท่ีเพียงแตกลาววา 
ถูกตองตามควรในประเด็นที่มีสาระสําคัญเทานั้น เพราะ
ผู สอบบัญชีดําเนินการตรวจสอบรายการทางธุรกิจของ
บัญชีบางบัญชี หรือบัญชีสวนใหญ ทั้งรอยละ 100 ของ
จํานวนรายการทางธุรกิจที่ เกิด ข้ึน หรือเราจะได  เห็น
ผู สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชี หรือ
จัดกระดาษทําการบนโทรศัพทมือถือ (Mobile Phone) 
และมั่นใจและออกความเห็นไดในระดับที่สูงกวาปจจุบัน

Data Analytics ถือเป นเทคโนโลยีใหมสําหรับ
ผู สอบบัญชี ซึ่ งต องใช การลงทุนอย างมหาศาลไปกับ 
ฮารดแวร, ซอฟตแวร ทักษะ และการควบคุมคุณภาพ
ถือเปนสวนสําคัญสําหรับบริษัทตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ Downloa
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กระแสแห�งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีกับวิชาชีพสอบบัญชี

(Big4) ในการตอบสนองตอความตองการของตลาดการ
สอบบัญชีที่เนนลูกคารายใหญ นอกเหนือจากการตรวจสอบ
บัญชีแลว Data Analytics ยังสามารถนําไปใชกับงาน
การใหความเช่ือมั่นประเภทอ่ืน ๆ  ไดอีกดวย

ในขณะท่ีสํานักงานตรวจสอบบัญชีขนาดเล็กท่ีมี
ขอจํากัดดานการลงทุน ความรู และประสบการณ การใช 
Data Analytics ก็มีความจําเปนที่จะตองคอย ๆ  พัฒนา
ดวยตนเอง หรือใชบริการของบริษัทผูจําหนายซอฟตแวร
ทั้งหลาย เชน CaseWare Analytics เพื่อนําโปรแกรม
การตรวจสอบบัญชีที่รองรับการใช Data Analytics มาใช 
เพื่อเป นสวนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบบัญชีของ
สํานักงานตรวจสอบบัญชีขนาดเล็กเหลาน้ัน เชนโปรแกรม 
IDEA Data Analytics

EY เปนสํานักงานตรวจสอบบัญชีที่นํา Data Analytics 
เขามาชวยในการตรวจสอบบัญชีอยางแพรหลาย มาเปน
ระยะเวลาหนึ่ง คําวา Data Analytics ที่นํามาใชในการ
ตรวจสอบบัญชีของ EY มิไดหมายความถึงเฉพาะ การ
วิเคราะหเปรียบเทียบตัวเลข ของกิจการท่ีตรวจสอบเพ่ือ
เปรียบเทียบจํานวนเงินในงบการเงินของรอบบัญชีนั้นกับ
รอบบัญชีนี้ หรือของกิจการนั้นกับกิจการนี้เทานั้นอีกแลว 
แตยังมีความหมายรวมถึง EY ไดนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางคอมพิวเตอร ไดแก Robotics (คอมพิวเตอรหุนยนต) 
และ Machine Learning (คอมพิวเตอรที่สามารถเรียนรู) 
และ Cognitive Computing (ปญญาประดิษฐ/คอมพิวเตอร
เสมือนมนุษย) มาใชกับกระบวนการและวิธีการตรวจสอบ
บัญชี

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมเหลานี้ไดเขามาชวยในการ
ตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ในขั้นตอนตาง ๆ  ของกระบวนการ
ตรวจสอบ ในอนาคต เราอาจจะไดเห็น การตรวจสอบเพ่ือ
ทดสอบการควบคุม (Test of Control) กระทําโดย
คอมพิวเตอร (โปรแกรม Robotics) เชน การทดสอบระบบ
ควบคุมการจายเงิน (Cash Disbursement System)
โดยเพียงแตขอใหลูกคานําแฟมขอมูลรายการจายเงิน 
(Disbursement Data File) และแฟมขอมูลการบันทึก

บัญชีแยกประเภท (General Ledger Data File) ของ
รายการจายเงินทุกรายการ (รอยละ 100) ที่เกิดขึ้นใน
เดือนตาง ๆ  ที่ตองการตรวจสอบ ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
เพียงแตดําเนินการนําขอมูล (Data Capture) มาใหอยูใน
รูปแบบที่โปรแกรม Robotics สามารถประมวลผลได 
โปรแกรมดังกลาวจะดําเนินการทดสอบการควบคุมภายใน
หรือจุดควบคุมตาง  ๆ  ของระบบการจายเงินที่กิจการ
ไดออกแบบไว เพื่อประเมินวาการจายเงินท่ีเกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ไดเกิดข้ึนและดําเนินการเปนไปตามระบบการ
ควบคุมภายในท่ีกิจการไดออกแบบไว การทดสอบการ
ควบคุมท่ีเคยดําเนินการตรวจสอบดวยมนุษยและเลือก
รายการเพียงบางสวน เชน 25 รายการ มาทดสอบ จะถูก
แทนท่ีดวยคอมพิวเตอร และเปนการตรวจสอบท้ังรอยละ 
100 ของรายการธุรกิจที่เกิดขึ้น งานการตรวจสอบบัญชี
สําหรับรายการธุรกิจท่ีมีลักษณะตองทําซํ้า ๆ  กันเปนประจํา 
(Routine Data Process) หรือที่ เป นการตรวจสอบ
การเปรียบเทียบเอกสารหนึ่งกับอีกเอกสารหนึ่ง หรือการ
ตรวจสอบวาเอกสารเหลานี้เคยผานขั้นตอนหรือผานการ
จดัทาํ การตรวจทาน หรอือนมุตัโิดยเจาหนาทีผู่มอีาํนาจนัน้ ๆ  
การตรวจสอบวาการแบงแยกหนาที่เปนไปอยางเหมาะสม 
โปรแกรม Robotics จะทําการทดสอบไดอยางถูกตอง 
แมนยํา รวดเร็ว ไมรู จักเหนื่อย หรือออนลา กับปริมาณ
รายการที่จะตองตรวจสอบ หรือกลาวไดวา ในอนาคตงาน
ตรวจสอบบัญชีทั้งหลายท่ีมีลักษณะตองทําซ้ํา ๆ  มีขั้นตอน
การตรวจสอบท่ีกําหนดไวชัดเจน และไมตองใชดุลยพินิจ
ใด ๆ  มีปริมาณมาก ๆ  จะถูกทดแทนดวยคอมพิวเตอร

นอกจากน้ีแลว การนํา Data Analytics ขั้นสูง
ซึ่งประกอบดวย Machine Learning (คอมพิวเตอรที่
สามารถเรียนรู) และ Predictive Analytics (การวิเคราะห
เชิงคาดการณ) และ Cognitive Computing (ปญญา
ประดิษฐ) เขามาชวยในกระบวนการตรวจสอบบัญชีตาง ๆ  
ที่ไมไดเกิดขึ้นจากรายการธุรกิจท่ีตองผานระบบการควบคุม
ภายใน ที่มีลักษณะท่ีตองทําซ้ํา  ๆ  เปนประจํา (Non-
Routine Data Process) เชน บัญชีสํารองการดอยคาของ Downloa
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ทรัพยสินตาง ๆ  คอมพิวเตอรจะนําขอมูลทางการบัญชีที่
เกี่ยวของทั้งหลาย ของกิจการที่ตรวจสอบและของกิจการอื่น
ที่คล ายคลึง หรือของอุตสาหกรรมมาประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลที่มีความซับซอนเพ่ือพยากรณหามูลคาท่ี
ควรจะเปน หรือคํานวณหามูลคาที่แนชัด

ตอไปเราอาจจะพบวา โปรแกรม Machine Learning 
จะดําเนินการบันทึกการทํางานหรือกระบวนการวิธีการตรวจ
ของผูสอบบัญชี การจัดทํากระดาษทําการ การสอบทาน 
การอนุมัติ การวางแผนงานการตรวจสอบบัญชี การ
ดําเนินการตรวจสอบ วัน และระยะเวลาการตรวจสอบ
ที่ได ดําเนินการไปของผู สอบบัญชี นําไปวิเคราะหหรือ
เปรียบเทียบวาไดดําเนินการเปนไปอยางเหมาะสม ถูกตอง 
เป นไปตามวิธีการตรวจสอบบัญชีและมาตรฐานการ
สอบบัญชีหรือไม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงใด 
โดยคอมพิวเตอรจะจดัทาํรายงานทุกการทํางานทีไ่มเหมาะสม 
หรือที่ควรตองปรับปรุง หรือแมแตในขณะที่ปฏิบัติงาน
การตรวจสอบบัญชี ผู ตรวจสอบบัญชีอาจตองการความ
ชวยเหลือ หรือขอคําปรึกษาถึงวิธีการตรวจสอบบัญชี
ที่เหมาะสม โปรแกรม Cognitive Computing จะเปน
เคร่ืองมือเพ่ือชวยสนับสนุนผู สอบบัญชีคนหาคําตอบของ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมและดีที่สุด ในแตละสถานการณ

สรุป
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในเชิงป ญญาประดิษฐ  

(Artificial Intelligence) ตาง ๆ  เหลานี้ อาจเปนโอกาส 
(Opportunity) ตอผู สอบบัญชีที่มีการเตรียมพรอมทั้ง 
ทัศนคติ การพัฒนาความรู ความชํานาญ และการนําไปใช
ใหเปนประโยชน ในขณะเดียวกันก็อาจจะเปนการคุกคาม 
(Threat) ตอความสามารถในการแขงขันของผูสอบบัญชี
ที่ไมพรอมที่จะรับรู หรือไมยอมรับกระแสแหงนวัตกรรม
ที่ไดเกิดขึ้นแลว และกําลังพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง
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