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บทคัดยอ

บทความนี้กลาวถึงความหมายของวิทยาการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ประวัติ โดยสรุป ประเภท และ
ความสําคัญของวิทยาการวิเคราะหขอมูล การนําวิทยาการวิเคราะหขอมูลไปใชในทางธุรกิจ และตัวอยางการนําทักษะ
วิทยาการวิเคราะหขอมูลไปใชในวิชาชีพบัญชีดานตางๆ เชน ดานการทําบัญชีหรือการรายงานทางการเงิน ดาน
การสอบบัญชี ดานการบัญชีบริหาร ดานการวางระบบบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร ดานการศึกษาและเทคโนโลยี
การบัญชี และดานอื่นๆ โดยผูเขียนบทความตองการเนนใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของนักบัญชีที่ควร
เพิ่มพูนทักษะวิทยาการวิเคราะหขอมูล เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการทํางานในอนาคต
คําสําคัญ: วิทยาการวิเคราะหขอมูลทางบัญชี การวิเคราะหขอมูลเชิงลึกทางบัญชี การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
ทางบัญชี
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ABSTRACT

This paper describes meaning, brief history, importance and types of “Data Analytics.” Implementation
of data analytics in business is consequently focused. In addition, this article also explains how to use data
analytics in accounting professions such as book keeping or financial reporting, auditing, managerial
accounting, accounting systems implementation, tax accounting, accounting education and technology, etc.
Finally, the author aims the significance of data analytics skills in accounting is realized by Thai’s accountants.
They can then prepare those skills and get ready for future works.
Keywords: Data Analytics in Accounting, Big Data Analytics in Accounting
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บทนํา
ป จ จุ บั น ความก า วหน า ของเทคโนโลยี ที่ ส ง ผลให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย า งฉั บ พลั น (Technology Disruption)
มีสวนสําคัญอยางยิ่งที่ทําใหการปฏิบัติงานสามารถตอยอดจากเดิมไปสูความสําเร็จไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองเริ่มตนใหม
อยางไรก็ตามความทาทายของทักษะการใชเทคโนโลยียังคงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอผูใช ทักษะดานวิทยาการวิเคราะห
ขอมูล (Data Analytics) เปนหนึ่งในทักษะที่ถูกนํามากลาวถึง ใหความสําคัญ และใชอางอิงมากขึ้นในยุคเศรษฐกิจที่มี
การแขงขันอยางรุนแรง ปจจุบันวิทยาการวิเคราะหขอมูลถูกนํามาถายทอดใหกับนักศึกษาและผูทํางานในภาคธุรกิจ เพื่อให
รูจักนําเทคโนโลยีและเครื่องมือตาง ๆ เขามาใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อการปฏิบัติงานในเกือบทุกสาขาอาชีพรวมถึง
วิชาชีพบัญชี ซึ่งจําเปนตองเรียนรูทักษะนี้เชนเดียวกัน
ความหมายของวิทยาการวิเคราะหขอมูล
วิทยาการวิเคราะหขอมูล เปนคําศัพทไทยของ Data Analytics ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรม
ศั พ ท ค อมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศของราชบั ณ ฑิ ต ยสภา โดยมี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2562 หมายถึ ง
“ศาสตรที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลมาประมวลผลดวยวิธีตาง ๆ เชน การจําแนกกลุม การดําเนินการ
ทางสถิติ การวิเคราะหแนวโนม การคนหาความสัมพันธระหวางลักษณะประจําของขอมูล ซึ่งอาจจะไมปรากฏชัดเจนนัก”
(Office of The Royal Society, 2019) โดยขอมูลที่วิเคราะหนํามาจากขอมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ตั้งแตเริ่มมีการจัดทํา
ฐานขอมูลจนกระทั่งเกิดเปนขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และนําผลวิเคราะหขอมูลดังกลาวมาใชในการตัดสินใจ (Wadan,
2020) แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 วิทยาการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics)

ดัดแปลงจาก “How is the current state of Big Data Analytics in Controlling? Usage and Development in
Controlling,” by Rafi Wadan, 2020.
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ประวัติโดยสรุปของวิทยาการวิเคราะหขอมูล
Keith D. Foote (2018) เรียบเรียงประวัติโดยยอวา วิทยาการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) มีพื้นฐานมาจาก
หลักทางสถิติ ซึ่งถูกนํามาใชตั้งแตโบราณกาล เชน การสรางปรามิดของอียิปต หลังจากนั้นในชวงปลายศตวรรษที่ 18
การกําเนิดของเครื่องคอมพิวเตอรสงผลใหเกิดการประมวลผลขอมูล (Data Processing) อยางเปนระบบ ตั้งแตการอาน
และเก็บขอมูลจากบัตรเจาะรู (Punch Card) รวบรวม ประมวลผลและออกรายงาน เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานและ
การตัดสินใจ
Foote (2018) อธิบายตอไปวา ในชวงทศวรรษที่ 1970 เปนยุคที่คอมพิวเตอรเฟองฟู Edgar F. Codd ไดนําการ
จัดเก็บขอมูลแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Databases: RDBMS) มาใชและไดรับความนิยมเปนอยางมาก
ในทศวรรษถัดมา การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบทําใหสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมีประโยชนมหาศาล ในชวงเวลา
ใกลเคียงกัน ภาษามาตรฐานในการเขาถึงฐานขอมูล (Structured Query Language: SQL) ถูกคิดคนและนํามาใชอยาง
แพรหลาย เนื่องจากเปนภาษาที่เรียนรูงายและสามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลเชิงสัมพันธมาวิเคราะหและตอบคําถามได
ตามตองการ (Knight, 2017) อยางไรก็ตามการนํา RDBMS และ SQL มาใชงานก็มีขอจํากัดคือไมสามารถออกแบบและ
วิเคราะหขอมูลที่ไมมีโครงสรางได
ชวงปลายทศวรรษที่ 1980 การจัดเก็บขอมูลที่หลากหลายใน RDBMS และดวยราคาฮารดแวรสําหรับจัดเก็บขอมูล
ที่มีราคาถูกลง สถาปตยกรรมคลังขอมูล (Data Warehouse) เริ่มถูกนํามาใช เพื่อเปลี่ยนรูปแบบจากระบบขอมูลสําหรับ
การปฏิบัติงาน (Operational System) มาสูระบบขอมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision-Making Support
System) โดยจุดเดนของคลังขอมูลคือมีการจัดเก็บขอมูลแบบประทับเวลา (Timestamp) ทําใหการวิเคราะหและเรียกดู
ขอมูลสามารถทําไดอยางรวดเร็ว เชน การวิเคราะหแนวโนมของยอดขายสินคาในแตละเดือน เปนตน
Foote (2018) อางถึง Howard Dresner แหงบริษัท Gartner ไดเริ่มปรับปรุงและนําระบบขาวกรองทางธุรกิจ
(Business Intelligence: BI) มาใชในป 1989 โดยเปนระบบที่สามารถจัดเก็บ รวบรวม คนหา และวิเคราะหขอมูลที่
เก็บสะสมอยูในองคกรมาชวยในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิม หลายธุรกิจนิยมนํา BI มาใชชวยเพิ่มนํ้าหนัก
ในการตัดสินใจจากผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมของลูกคาอยางเปนระบบ
กลางทศวรรษที่ 1990 การใชงานอินเทอรเน็ตเริ่มเปนที่แพรหลาย ในขณะเดียวกันการใช RDMBS และ SQL เริ่มรับมือ
ไมอยูกับขอมูลที่มีปริมาณมาก จึงเริ่มมีการพัฒนาภาษาในการเขาถึงฐานขอมูลตาง ๆ ที่ไมพึ่งพา SQL (NoSQL) หนึ่งใน
ความสําเร็จนั้นก็คือ Larry Page และ Sergey Brin ที่ออกแบบเครื่องมือคนหาเว็บไซตจากขอมูลขนาดใหญที่กระจายอยู
ทั่ ว โลกนั่ น คื อ กู เ กิ้ ล (Google’s Search Engine) ซึ่ ง สามารถค น หาเว็ บ ไซต แ ละแสดงผลลั พ ธ ที่ ต อ งการภายในเวลา
ไมกี่วินาที และในชวงเวลาเดียวกัน การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) ไดถูกนํามาใช เพื่อคนหารูปแบบ (Pattern)
ที่สําคัญจากกลุมขอมูลที่มีมากมายมหาศาลและใชวิธีวิเคราะหในรูปแบบใหม เพื่อใหไดผลลัพธที่เปนประโยชนและอาจ
ค น พบข อ มู ล เชิ ง ลึ ก บางอย า งได อ ย า งเป น ที่ น า ประหลาดใจ การทํา เหมื อ งข อ มู ล เป น การพั ฒ นาต อ ยอดจากเทคโนโลยี
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธและคลังขอมูลอันทําใหเก็บขอมูลไดมากขึ้น คนหาและวิเคราะหขอมูลไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น ธุรกิจตาง ๆ ทําเหมืองขอมูล เพื่อวิเคราะหและเริ่มคาดการณความตองการที่มีศักยภาพ
ของลูกคาจากประวัติการซื้อในอดีต อยางไรก็ตามการทําเหมืองขอมูลอาจมีการแปลผลที่ผิดพลาด จึงตองใชความระมัดระวัง
และอาจจําเปนตองนําขอมูลจากภายนอกเขามาชวยประกอบการตัดสินใจ
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ภายหลั ง จากอิ น เทอร เ น็ ต ได รั บ ความนิ ย ม Foote (2018) อ า งอิ ง ถึ ง Ramnath Chellappa ศาตราจารย
ประจํา มหาวิ ท ยาลั ย Emory ได ใ ห คํา จั ด ความของการให บ ริ ก ารแบบ “คลาวด ค อมพิ ว ติ้ ง ” (Cloud Computing)
ในป 1997 วา “คลาวดคอมพิวติ้ง เปนกระบวนทัศนทางคอมพิวเตอรแบบใหม ที่ขอบเขตของการคํานวณจะถูกกําหนด
โดยเหตุ ผ ลทางเศรษฐกิ จ แทนที่ จ ะเป น ข อ จํา กั ด ทางเทคนิ ค เพี ย งอย า งเดี ย ว” โดยการประมวลผลข อ มู ล แบบคลาวด
คอมพิ ว ติ้ ง เป น การให บ ริ ก ารที่ ผู ใช ไ ม จํา เป น ต อ งมี ห น ว ยประมวลผลและหน ว ยจั ด เก็ บ ข อ มู ล เป น ของตนเอง เพราะมี
ผู ใ ห บ ริ ก ารอยู บ นระบบอิ น เทอร เ น็ ต ทั้ ง หมด ผู ใช มี เ พี ย งคอมพิ ว เตอร แท็ บ เล็ ต พี ซี หรื อ สมาร ท โฟนที่ ไ ม จํา เป น ต อ งมี
ความสามารถสู ง ก็ ส ามารถเข า ใช ป ระมวลผลข อ มู ล ผ า นเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ได โดยมี ทั้ ง แบบบริ ก ารฟรี แ ละแบบ
เรียกเก็บเงิน ทําใหลดความยุงยากในการติดตั้งและการดูแลระบบ ตัวอยางคลาวดคอมพิวติ้งที่ประสบความสําเร็จ ไดแก
บริษัท Salesforce ที่ใหบริการเก็บคาเชาซอฟตแวรดานการขายและจัดการความสัมพันธกับลูกคา โดยใหดาวนโหลดได
ทางระบบอิ น เทอร เ น็ ต และทํา ให ผู ใช เข า ถึ ง ซอฟต แวร แ ละข อ มู ล ต า ง ๆ ได ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาที่ มี ก ารเชื่ อ มต อ อิ น เทอร เ น็ ต
เป น ต น เทคโนโลยี ค ลาวด ค อมพิ ว ติ้ ง ช ว ยลดต น ทุ น ของผู ป ระกอบการในด า นการเป น เจ า ของฮาร ด แวร แ ละซอฟต แวร
ขนาดใหญลงไปไดมาก ทําใหเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้งไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
ระยะเวลาในช ว งถั ด มา Roger Magoulas เป น ผู นํา คํา ว า “ข อ มู ล ขนาดใหญ ” (Big Data) มาใช อ ธิ บ ายในงาน
ของเขาตั้งแตป 2005 โดยอธิบายไดวา ขอมูลขนาดใหญเปนขอมูลที่มีปริมาณมากมายมหาศาลจนไมสามารถนําระบบ
ขาวกรองธุรกิจหรือ BI ที่มีในขณะนั้นมาใชประมวลผลได แตในชวงเวลาปเดียวกัน Doug Cutting และ Mike Cafarella
ได คิ ด ค น และพั ฒ นาซอฟต แวร เพื่ อ วิ เ คราะห ข อ มู ล ขนาดใหญ ชื่ อ Apache Hadoop ซึ่ ง เป น ซอฟต แวร แ บบเป ด เผย
การเข า รหั ส (Open-Source Software) ที่ ส ามารถประมวลผลข อ มู ล ได ทั้ ง แบบที่ มี โ ครงสร า งและไม มี โ ครงสร า ง
(Bappalige, 2014) และมีการพัฒนารวมกันทั่วโลก โดยถูกถายทอดตามแหลงดิจิทัลตาง ๆ ทําใหเปนที่นิยมในการใช
วิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) และเกิดโครงการซอฟตแวรแบบเปดเผยการเขารหัสหลายโครงการ
ตามมาในปลายทศวรรษที่ 2000 หลังจากนั้นเปนตนมา วิทยาการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) และวิทยาการ
วิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) ไดถูกนํามาพูดถึงในบทความวิชาการ บทความวิจัย และถูกนํามาใช
ในภาคธุรกิจเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ภาพที่ 2 แสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการของวิทยาการวิเคราะหขอมูล โดยไลเรียงตามลําดับ
เวลาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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ภาพที่ 2 วิวัฒนาการของวิทยาการวิเคราะหขอมูล

ดัดแปลงจาก “A Brief History of Analytics” by Keith D. Foote, 2018.

นอกจากนี้ ในดานวิทยาการวิเคราะหขอมูลยังมีคําศัพทอื่น ๆ ที่นิยมนํามาใชและพูดถึงในปจจุบัน ยกตัวอยางเชน
Predictive Analytics มาจากการผสมผสานของหลักทางสถิติ การจัดการขอมูล การทําเหมืองขอมูล ปญญาประดิษฐ
(Artificial Intelligence) และการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) นํามาวิเคราะหขอมูล เพื่อพยากรณเกี่ยวกับ
รู ป แบบของพฤติ ก รรมหรื อ แนวโน ม ที่ สํา คั ญ โดยนํา ข อ มู ล ทั้ ง ป จ จุ บั น และในอดี ต มาช ว ยในการวิ เ คราะห ตั ว อย า งเช น
รูปแบบพฤติกรรมการซื้อของลูกคา แนวโนมปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และการทํานายโอกาสหรือสัญญาณอันตราย
ที่มีศักยภาพตอการดําเนินธุรกิจ เปนตน
Cognitive Analytics เปนการนําขอมูลจากระบบงานตาง ๆ หลายแพลทฟอรม ประกอบดวยขอมูลทั้งที่มีโครงสราง
และไมมีโครงสรางและรูปแบบของขอมูลที่หลากหลายไมวาจะเปนขอมูลที่มีลักษณะเปนขอความ เสียง รูปภาพหรือวิดีโอ
เปนตน มาผสมผสานกันและใหผลการวิเคราะหในเชิงลึก เพื่อการตัดสินใจที่ดี ตัวอยางเชน กระบวนการทํางานภายใน
องคกร คุณลักษณะและความจงรักภักดีของลูกคาตอตัวสินคา เปนตน
Augmented Analytics เกิดจากการนําการประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP)
และการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อจัดหาขาวกรองทางธุรกิจ (Business Intelligence) แบบอัตโนมัติ
เพื่อใหผูใชสามารถนําผลลัพธที่วิเคราะหไดมาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางเชน การใหขอมูล
ในเชิงลึกของพนักงานขายแตละคน การใหคําแนะนําแกผูบริหารระดับสูงในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ เปนตน

ทําไมวิทยาการวิเคราะหขอมูลถึงมีความสําคัญ
ภายหลังจากวิกฤตการการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญตอวิถีชีวิตจนเกิดเปน
ปรากฏการณ New Normal หรือ ฐานวิถีชีวิตใหม หรือ ความปรกติใหม ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไมปรกติหรือ
ไมคุนเคยทําใหกลายเปนสิ่งปรกติและเปนมาตรฐาน หนึ่งในวิถีของปรากฏการณนั้นคือ ทีมบัญชีการเงินขององคกรควรตอง
หันมาใหความสําคัญกับการรักษาความสัมพันธกับลูกคา (IFAC, 2020) แมทีมบัญชีการเงินจะไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับ
ลูกคา แตก็ตองพยายามทําความเขาใจถึงพฤติกรรมรวมถึงความตองการของลูกคาจากขอมูลรายการคาตาง ๆ ในอดีต
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หลายกิจการมีการนําขอมูลที่มีมหาศาลในอดีตนํามาวิเคราะหและตัดสินใจ เพื่อใหเกิดยุทธวิธีหรือทางเลือกใหม ๆ ในการ
ดําเนินธุรกิจ เพื่อตอสูใหอยูรอด
การมีทักษะดานวิทยาการวิเคราะหขอมูลขั้นสูงอาจสงผลใหผลใหธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง ไดแก
1. ตนทุนลดลง ทั้งในดานตนทุนการผลิตและตนทุนบริหาร
2. การตัดสินใจรวดเร็วและดีขึ้นกวาเดิม สงผลใหรายไดและกําไรเพิ่มขึ้น
3. การมีผลิตภัณฑหรือการใหบริการใหม ๆ ที่ตอบสนองความตองการของลูกคามากขึ้น
4. ความเสี่ยงลดลงและมีการควบคุมที่ดีขึ้น

ประเภทของวิทยาการวิเคราะหขอมูล
วิทยาการวิเคราะหขอมูลสามารถจําแนกออกเปน 4 ประเภทหลัก (Frankenfield, 2020, Wongrientong, 2019)
ดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหเชิงพื้นฐาน (Descriptive Analytics) เปนการนําขอมูลพื้นฐานที่เกิดขึ้นแลวในธุรกิจมาสอบทาน
แบงแยก จัดประเภท และวิเคราะหในเรื่องบางเรื่องหรือลักษณะพิเศษที่ใหความสนใจ ตัวอยางเชน ขอมูลดานรายไดและ
คาใชจาย ขอมูลการตรวจนับสินคาคงคลัง ขอมูลภาษีขายของสินคาและบริการ เปนตน
2. การวิเคราะหเชิงวินิจฉัย (Diagnostic Analytics) เปนการวิเคราะหขอมูลตอจากประเภทแรก โดยคนหาขอมูล
เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุหรือลักษณะที่เกิดขึ้น อาจมาจากการติดตามการเปลี่ยนแปลงของขอมูล การวิเคราะหความแปรปรวน
การคํานวณสมรรถนะในอดีต เพื่อทําใหสามารถพยากรณและตัดสินใจไดอยางสมเหตุสมผล ตัวอยางเชน ทําไมเครื่องจักร
ใหมถึงมีประสิทธิภาพแยลง ทําไมผลิตภัณฑชนิดใหมถึงขายไมดี ทําไมภาษีสรรพสามิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
เปนตน
3. การวิเคราะหเชิงพยากรณ (Predictive Analytics) เปนการนําเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล เพื่อชวยหา
รูปแบบหรือความสัมพันธ ของขอมูลตาง ๆ ทําใหเกิดการพยากรณหรือหาแนวโนมและความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้นอยางมี
หลักการ ตัวอยางเชน การวิเคราะหขอมูล เพื่อวางแผนภาษี การจัดทํางบประมาณ และแผนการจางงาน เปนตน
4. การวิเคราะหเชิงแนะนํา (Prescriptive Analytics) เปนการคนหาขอมูลตอจากการวิเคราะหเชิงพยากรณ
เพื่อสรางคําแนะนําในทางเลือกและสถานการณตาง ๆ อยางเปนเหตุและผล โดยสนับสนุนทางเลือกที่ดีและเนนใหตระหนัก
และตัดสินใจใหรอบคอบในทางเลือกไมดี ตัวอยางเชน การเปนที่ปรึกษาภาษีอากร เพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการนําเขา
และสงออก โดยใชประสบการณจากการวิเคราะหขอมูลดานการขนสงรวมถึงการวิเคราะหจากขอหารือตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในอดีตของกรมสรรพากร เปนตน
กระบวนการของวิทยาการวิเคราะหขอมูล
วิทยาการวิเคราะหขอมูลเกิดขึ้นจากภาคธุรกิจที่ใหความสําคัญกับการตัดสินใจจากการวิเคราะหขอมูลที่มีอยู Isson
and Harriott (2012, pp. 79) ไดอธิบายกระบวนการที่สําคัญของวิทยาการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบทฤษฎี IMPACT
ซึ่งประกอบดวย 6 กระบวนการตามภาพที่ 3 ดังตอไปนี้
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1. กําหนดประเด็นคําถาม (Identify the Questions: I) เปนขั้นตอนการกําหนดประเด็นคําถามหรือปญหาที่
เกิดขึ้นในธุรกิจและตองการหาคําตอบ โดยกําหนดความคาดหวังและใหเวลาในการหาคําตอบ
2. จัดการขอมูล (Master the Data: M) เปนกระบวนการหลักในการคนควา ประกอบ วิเคราะห และสังเคราะห
ขอมูลทั้งหมดที่มีอยู เพื่อตอบคําถามในประเด็นที่ตั้งไวในขั้นตอนแรก ในขั้นตอนนี้อาจมีการสรางผลลัพธในรูปแบบตาง ๆ
เชน ตาราง กราฟ แผนภูมิตาง ๆ เพื่อสรุปขอมูลอยางงาย
3. แปลความหมาย (Provide the Meaning: P) เปนขั้นตอนที่ชวยในการตีความใหชัดเจนและกระชับ เพื่อชวย
ตอบคําถามในประเด็นที่ตั้งไว
4. ใหคําแนะนําที่ปฏิบัติได (Actionable Recommendations: A) เปนขั้นตอนในการใหคําแนะนําที่เหมาะสม
โดยขึ้นอยูกับการตีความ เชน วิธีการที่จะชวยเพิ่มรายไดหรือลดคาใชจาย เปนตน
5. สื่อสารขอมูลเชิงลึก (Communicate Insights: C) เปนขั้นตอนที่มุงกลยุทธในการสื่อสารหลายแงมุม เพื่อให
ได รั บ ข อ มู ล เชิ ง ลึ ก ในองค ก รให ม ากที่ สุ ด ในรู ป แบบการสื่ อ สารต า ง ๆ เช น เครื่ อ งมื อ ที่ ช ว ยสื่ อ สารในเชิ ง โต ต อบ (Web
Conference) เปนตน
6. ติดตามผล (Track Outcomes: T) เปนขั้นตอนที่เนนสรางแนวทางการติดตามผลของการสื่อสารขอมูลเชิงลึก
กอนหนา วาประสบความสําเร็จหรือไม และอาจทําใหเกิดประเด็นคําถามใหมอันนําไปสูขั้นตอนแรกดําเนินตามวัฏจักร
ตอไป

ภาพที่ 3 กระบวนการของวิทยาการวิเคราะหขอมูล

ดัดแปลงจาก “Win with Advanced Business Analytics: Creating Business Value from your Data”
by Isson and Harriott, 2012, pp. 79.
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นอกจากนี้ Frankenfield (2020) ไดอธิบายกระบวนการที่เกี่ยวของในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอน
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. การกําหนดความตองการของขอมูล (Data Requirement) ที่ตองการจัดกลุม โดยสามารถจัดกลุมไดตามประเภท
ที่ออกแบบไว เชน เพศ อายุ รายได หรือประเภทขอมูลทางสถิติประชากรอื่น ๆ โดยคาของขอมูล (Data Values) อาจ
เปนขอมูลที่เปนตัวเลขหรือตัวอักษรที่จัดประเภทไวอยางเปนระบบ
2. การจัดเก็บขอมูล (Data Collection) จากแหลงตาง ๆ ที่ถูกออกแบบไว เชน คอมพิวเตอร สแกนเนอร ไมโครโฟน
กลองดิจิตอล แหลงออนไลน หรือเครื่องมืออื่น ๆ เปนตน
3. การจัดระเบียบและวิเคราะห (Organize & Analyze) ขอมูล ซึ่งสามารถทําได โดยใชโปรแกรมประเภทสเปรดชีท
(Spreadsheet) หรือโปรแกรมที่ใชคํานวณทางสถิติอื่น ๆ
4. กอนการวิเคราะหขอมูล จําเปนตองตรวจสอบและกําจัดขอมูลที่ผิดพลาดหรือซํ้าซอน เพื่อใหไดผลการวิเคราะห
ขอมูลที่แมนยํา

ตัวอยางการใชวิทยาการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ
ภาคธุรกิจในประเทศตะวันตกบางกิจการมีการใชประโยชนจากวิทยาการวิเคราะหขอมูล เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ
บางกิจการใชขอมูลแบบเรียลไทม เพื่อเพิ่มนํ้าหนักในการตัดสินใจ บางกิจการศึกษาขอมูลพฤติกรรมลูกคาอยางลึกซึ้ง เพื่อ
เพิ่มโอกาสและลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจ ตารางที่ 1 เปนสรุปตัวอยางการใชวิทยาการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจของ
บริษัทชั้นนําตาง ๆ ในประเทศตะวันตก (IFAC, 2018)
ตารางที่ 1 การนําวิทยาการวิเคราะหขอมูลไปใชในธุรกิจ
ชื่อกิจการ

วิทยาการวิเคราะหขอมูลที่ใช

อโดบี (Adobe)

นําขอมูลทางบัญชีการเงินทั้งหมดเขาสูระบบวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ (Business
Intelligence: BI) เพื่อ
• ติดตามพฤติกรรมผูซื้อครั้งแรก
• คนหาโอกาสใหม ๆ เพื่อเพิ่มความจงรักภักดีตอตัวสินคาและไดยอดขายใหม

อเมริกัน เอ็กซเพรส (American Express)

ใชขอมูลขนาดใหญ จากรายการคาที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อวิเคราะหและพัฒนา
รูปแบบที่ซับซอน เพื่อทํานายความจงรักภักดีในผลิตภัณฑทางการเงิน

เดอะ คอฟฟ คลับ (The Coffee Club)

วิเคราะหขอมูลจากการซื้อของลูกคา ณ จุดขาย (Point-of-sale) วันตอวัน
และสัปดาหตอสัปดาห โดยศึกษาสินคาที่ลูกคาเลือกซื้อในคราวเดียวกัน
ปริมาณลูกคาที่เขาใชบริการในแตละชวงเวลา ตลอดจนจํานวนเงินที่ใชจายเฉลี่ย
ในแตละบิล เพื่อชวยในการจัดโปรแกรมสงเสริมการขายไดอยางถูกใจลูกคาและ
ถูกชวงเวลา
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ตารางที่ 1 การนําวิทยาการวิเคราะหขอมูลไปใชในธุรกิจ (ตอ)
ชื่อกิจการ

วิทยาการวิเคราะหขอมูลที่ใช

เอ็ช แอนด เอ็ม (H&M)

ใชขอมูลขนาดใหญและระบบปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI)
เพื่อวิเคราะหและหาทางนําสินคาที่จะลดราคากระจายไปยังสาขาทั่วโลกอยาง
เหมาะสม โดยคํานึงถึงความตองการของลูกคาจากยอดซื้อสินคา คืนสินคา
และการใชจายผานบัตรสมาชิก (Royalty card)

มิ้นท (Mint)

ใชขอมูลขนาดใหญ เพื่อวิเคราะหและจัดประเภทการใชจายในผลิตภัณฑ
ทางการเงินของกิจการที่ลูกคาใชบริการ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมการใชเงินของ
ลูกคาในแตละชวงความถี่ของเวลาเชนสัปดาห เดือน และป เปนตน

คิมเบอรลี คลารค (Kimberly-Clark)

บริษัทประสบปญหาการใชขอมูลหลายระบบงานและมีความซับซอน อีกทั้ง
ยังตองการขอมูลจากหลายแหลง บริษัทจึงเปลี่ยนแพลทฟอรมระบบการเก็บขอมูล
ใหมใหเขาถึงงายขึ้นและเปนมืออาชีพมากขึ้น โดยระบบใหมใชเวลาเก็บและ
ประมวลผลขอมูลลดลง สงผลใหมีเวลาในการวิเคราะหขอมูลดีขึ้น

หมายเหตุ: จาก “Data Analytics, An Information Resource for IFAC Members,” by IFAC, 2018, pp. 15–24.

วิทยาการวิเคราะหขอมูลทางบัญชี
สหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (International Federation of Accountants Committee: IFAC) ไดเห็น
ความจําเปนและใหความสําคัญสําหรับทักษะวิทยาการวิเคราะหขอมูลทางบัญชีตอนักบัญชีในยุคปจจุบัน โดยออกบทความ
ทางวิชาการหลากหลาย เพื่อแนะนําแกนักบัญชีทั่วโลก ตัวอยางบทความหนึ่งไดมีการแนะนํานักบัญชีในอนาคตวาควรจะมี
คุณสมบัติ ทักษะและความสามารถที่พรอมในการทํางาน (IFAC, 2019) ดังตอไปนี้
1. ความเชี่ยวชาญดานสถิติ เพื่อคนพบรูปแบบ (Pattern) ขอเท็จจริงที่อยูภายในขอมูลขนาดใหญ
2. ความรูในเรื่องแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับฐานขอมูลและการจัดการขอมูล เพื่อใหสามารถเขาใจในโครงสราง ออกแบบ
สราง จัดเก็บ เปลี่ยนถายและกํากับดูแลขอมูล ตลอดจนเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ เชน การเรียนรูของเครื่อง (Machine
Learning) และกระบวนการแกปญหาที่มีระบบและสามารถเขาใจได (Algorithms)
3. การใชแอปพลิเคชั่นทางธุรกิจ เพื่อทําใหสามารถเขาใจปญหาและโอกาสที่เกิดขึ้น ตลอดจนพัฒนาขอมูลในเชิงลึก
และแนวทางแก ป ญหาอั นชาญฉลาด เช น เครื่ องมื อที่ ช วยในการมองเห็ นภาพ (Visualization) หรื อการไหลของงาน
(Workflow) เปนตน
นอกจากนี้การนําขอเสนอแนะดังกลาวไปปฏิบัติอยางมืออาชีพควรรวมถึง
1. การรวมกันกําหนดใหมีกรอบสมรรถนะ (Competency Framework) การใหการศึกษา และการฝกอบรม เพื่อให
เขาใจถึงความสําคัญ และการกําหนดผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังเกี่ยวกับวิทยาศาสตรขอมูลและวิทยาการวิเคราะหขอมูล
2. สื่อสารใหนักบัญชีเห็นประโยชนในดานความกาวหนาของอาชีพการงานเมื่อมีทักษะในดานวิทยาการวิเคราะหขอมูล
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บทความวิชาการ

3. ความตองการความรวมมือ (Partnerships) กับผูใหบริการดานการฝกอบรมและใหความรูในดานวิทยาการวิเคราะห
ขอมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝกอบรมและพัฒนาทักษะดังกลาว
ผูเขียนไดนําตัวอยางของการนําทักษะวิทยาการวิเคราะหขอมูลมาใชในงานวิชาชีพบัญชีในดานตาง ๆ แยกตามคํานิยาม
ของวิชาชีพบัญชีในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยรวบรวมจากบทความวิชาการ บทความวิจัย และประสบการณ
ของผูเขียนไดดังตอไปนี้

ดานการทําบัญชีหรือการรายงานทางการเงิน (Book Keeping/Financial Reporting)
ปจจุบันการจัดทํางบการเงินในบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญมักจะไดขอมูลมาจากระบบงานคอมพิวเตอรรวมถึงระบบ
วางแผนทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning: ERP) ซึ่งมีองคประกอบในดานการประมวลผลแบบอัตโนมัติ
หนาที่ในการบันทึกขอมูลทางบัญชีสวนใหญมาจากแผนกตนทาง เชน แผนกขาย แผนกจัดซื้อ แผนกผลิต แผนกทรัพยากร
บุคคล เปนตน ผูทําบัญชีในยุคปจจุบันเปลี่ยนหนาที่จากการกรอกขอมูลเปนการตรวจสอบความถูกตองของรายการคาจาก
แผนกตาง ๆ ผานรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท และจัดทํางบการเงิน (Cong, Du, and Vasarhelyi, 2018) ทักษะ
ดานวิทยาการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นฐานมักถูกนํามาใชกับผูทําบัญชีเปนสวนใหญ การวิเคราะหงบการเงินที่จัดทํายอนหลัง
ทําใหสามารถเขาใจในความเสี่ยงของธุรกิจไดดียิ่งขึ้น เชน วิเคราะหรูปแบบ (Pattern) ของรายไดและคาใชจายตาง ๆ
ที่สําคัญ โดยวิเคราะหเชิงลึกในมุมมองที่ผูบริหารใหความสนใจ เปนตน นอกจากนี้การมีทักษะวิทยาการวิเคราะหขอมูล
ของผูทําบัญชีที่ดียังเปนการชวยเพิ่มการใหความรวมมือกับผูสอบบัญชีภายนอกในการดักจับรูปแบบและแนวโนมที่สําคัญ
ทําใหงานตรวจสอบบัญชีมีคุณภาพที่ดีข้ึน
ดานการสอบบัญชี (Auditing)
วิทยาการวิเคราะหขอมูลเชิงวินิจฉัยในดานการสอบบัญชีทําใหการทําแผนการตรวจสอบ (Audit plan) และการ
ประเมินดานการควบคุมภายในมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพดีขึ้น การวิเคราะหขอมูลเชิงลึกดานตัวเลขในงบการเงินที่
ตรวจสอบชวยทําใหบริหารจัดการความเสี่ยงไดทั่วทั้งองคกร นอกจากนี้รูปแบบและวิธีการในการตรวจสอบเมื่อนําเครื่องมือ
ตาง ๆ ทางดานการวิเคราะหขอมูลมาใชจะทําใหการตรวจสอบและการติดตามผลมีประสิทธิผลมากขึ้น เชน แตเดิมใช
วิธีการสุมในการตรวจสอบเปลี่ยนมาเปนตรวจสอบทั้งรอยเปอรเซ็นต โดยนําเครื่องมือหรือแอปพลิเคชั่นที่ดีเขามาชวย
(Chotiwetchakarn, 2020) เปนตน นอกจากนี้วิทยาการวิเคราะหขอมูลเชิงแนะนําชวยผูสอบบัญชีนําสรุปผลการตรวจสอบ
และการใหคําแนะนําแกลูกคามาใชไดถูกตองและแมนยํามากยิ่งขึ้น เชน สรุปประเด็นการตรวจสอบที่พบ ถูกจัดเก็บในฐาน
ขอมูลขนาดใหญ เพื่อสามารถนํามาใชในการสื่อสารกับลูกคารายใหมในธุรกิจเดียวกัน เปนตน อยางไรก็ตามการนําเครื่องมือ
มาใชในการวิเคราะหขอมูลดานการสอบบัญชี จําเปนตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก โปรแกรม IDEA Data Analysis
ของผูจําหนายชื่อ CaseWare International เปนตัวอยางโปรแกรมที่ไดรับความนิยมในบริษัทสอบบัญชีขนาดกลางและ
ขนาดใหญ (Chadbunchachai and Permsirivallop, 2017) โดยโปรแกรมดังกลาวสามารถนําเขาขอมูลจากโปรแกรมอื่น
ที่เปนที่นิยม เชน PDF, Excel, CSV รวมถึงขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตารางที่ 2
เปนตัวอยางของวิธีการตรวจสอบบัญชีที่อาจเปลี่ยนไปภายหลังจากการนําวิทยาการวิเคราะหขอมูลมาใช (Earley, 2015,
pp. 496)
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ตารางที่ 2 ประเภทของขอมูลและผลกระทบตอวิธีการสอบบัญชี
ประเภทของขอมูล

การปฏิบัติในปจจุบัน

การปฏิบัติที่เปนไปได ในอนาคต

ขอมูลที่ไมเกี่ยวของทางการเงิน
(Non-financial Data)

ผูสอบบัญชีใชเพียงเล็กนอยในการตรวจสอบ มีเครื่องมือที่ชวยผูสอบบัญชีทํานาย
หรือ เพื่อผูสอบบัญชีใชวิจารณญาณในการ ความเสี่ยงจากการตรวจสอบจากโมเดล
ขอมูล ในชวงของการวางแผนการตรวจสอบ
ตีความประเด็นที่สําคัญ
ขอทุจริตตาง ๆ และชวยประเมินความคงอยู
ของกิจการ

ขอมูลที่เกี่ยวของทางการเงิน
(Financial Data)

ผูสอบบัญชีรวบรวมและทดสอบขอมูล
และใชวิจารณญาณในการตัดสินใจกรณี
ที่ยากแกการทดสอบ (เชน การประมาณการ
จากผูบริหาร)

มีเครื่องมือที่ชวยทดสอบขอมูลรายการคา
ของลูกคาแบบ 100% และชวยคนหา
รูปแบบขอมูลที่เปนปญหาหรือไมเหมาะสม
และชวยเพิ่มการทดสอบขอมูลที่อาจเกิดจาก
การทุจริต ซึ่งการใชวิจารณญาณจะเกิดขึ้น
ภายหลังจากไดขอมูลที่ผิดปกติแลว

หมายเหตุ: ดัดแปลงจาก “Data analytics in auditing: Opportunities and challenges,” by Christine E. Earley, 2015,
Business Horizons, 58, pp. 496

ดานการบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)
ในการวางแผนและควบคุมใหเปนไปตามเปาหมายขององคกรมีนักบัญชีบริหารแสดงบทบาทที่สําคัญ อีกทั้งนักบัญชี
บริหารยังชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันและความไดเปรียบในเชิงกลยุทธทางธุรกิจมากขึ้น (Singhasuksawad, 2020)
วิทยาการวิเคราะหขอมูลเชิงพยากรณถูกนํามาใชในดานการกําหนดกลยุทธ การวางแผนและการวิเคราะหตนทุน ปริมาณ
และกําไร โดยอาจวิเคราะหแยกตามสายการผลิตตาง ๆ ศูนยความรับผิดชอบ ศูนยกําไร ศูนยตนทุน ฯลฯ อีกทั้งวิทยาการ
วิเคราะหขอมูลเชิงพยากรณยังสามารถใชไดกับการจัดทํางบประมาณรายไดและคาใชจาย โดยวิเคราะหขอมูลในอดีต
เพื่อใหไดงบประมาณที่ถูกตองและแมนยําสําหรับอนาคต นอกจากนี้การใชวิทยาการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นฐาน เพื่อใหได
ขอมูลเชิงลึกของนักบัญชีบริหารสามารถชวยทําใหความรวมมือกับแผนกตาง ๆ ดีขึ้น และไดขอมูลที่เปนประโยชนตอ
การตัดสินใจ การออกผลิตภัณฑหรือบริการใหม ๆ การกระจายสินคา การซื้อซํ้าของลูกคา การรักษาความสัมพันธที่ดีกับ
ลูกคา หรือการใหบริการหลังการขาย เปนตน
ดานการวางระบบบัญชี (Accounting Systems)
วิ ท ยาการวิ เ คราะห ข อ มู ล ยั ง สามารถนํา มาใช กั บ งานด า นการวางระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี เช น สามารถนํา
ฐานขอมูลลูกคาที่ไดรับคําปรึกษาดานการวางและติดตั้งระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการเงินมาพยากรณหาระยะเวลา
ในการติดตั้ง การทดสอบระบบ การฝกอบรม เพื่อพัฒนาหาโมเดลหรือรูปแบบใหม ๆ ในการติดตั้งใชงานระบบอยางมี
ประสิทธิภาพและใชเวลานอยลง การวิเคราะหพฤติกรรมของลูกคาตอขั้นตอนการออกแบบทั้งในดานขอมูล กระบวนการ
และบุ ค ลากร เพื่ อ ทํา ให ส ามารถให คํา แนะนํา แก ลู ก ค า ใหม ไ ด ชั ด เจนและถู ก ทิ ศ ทางมากขึ้ น การวิ เ คราะห ข อ มู ล จาก
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ระบบงานที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใชปรับการทํางานในปจจุบัน เชน ระบบใบแจงหนี้อิเล็กทรอนิคส (E-Invoice)
ระบบสแกนเอกสารและบันทึกบัญชีอัตโนมัติ เปนตน นอกจากนี้ในดานการใหบริการหลังจากขายหรือการวางระบบเสร็จสิ้น
อาจมีการใชวิทยาการวิเคราะหขอมูล เพื่อหารูปแบบหรือโมเดลทางธุรกิจใหม ๆ เพื่อตอบสนองกับลูกคาใหมีความพึงพอใจ
ที่ดีขึ้นและชวยรักษาความสัมพันธอันดีและสงผลใหลูกคาอัพเกรดระบบและใชงานตอไป

ดานการบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)
นักบัญชีภาษีอากรสามารถใชทักษะวิทยาการวิเคราะหขอมูลเชิงวินิจฉัย เพื่อสืบคนขอมูลดานภาษีอากรในแตละกลุม
ประเภทธุรกิจ เพื่อชวยในการวิเคราะหขอคําถามตาง ๆ ทางภาษี เชน รูปแบบหรือประเภทการเสียภาษีเมื่อจําเปนตอง
ตั้งธุรกิจใหม เปนตน ผูตรวจสอบภาษีอาจใชการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญตรวจจับพฤติกรรมของการเกิดขึ้นของรายได
และการเสียภาษี (Chotiwetchakarn, 2020) นอกจากนี้การใชวิทยาการวิเคราะหขอมูลเชิงพยากรณและเชิงแนะนําของ
ที่ปรึกษาทางภาษีจะชวยทําใหเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจในการลงทุนใหม ๆ อีกทั้งขอมูลที่วิเคราะหไดในเชิงลึกสามารถ
นํามาตัดสินใจตอโอกาสที่อยูตรงหนาไดอยางรวดเร็วขึ้น ตัวอยางเชน การวิเคราะหขอมูลจากแผนภาษีในอดีต ตอการลงทุน
ในธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน เปนตน
ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี (Accounting Education & Technology)
ทั ก ษะด า นวิ ท ยาการวิ เ คราะห ข อ มู ล เป น สิ่ ง จํา เป น อย า งยิ่ ง ต อ การถู ก บรรจุ ใ ห อ ยู ใ นหลั ก สู ต รการบั ญ ชี มี นั ก วิ จั ย
หลายทานชี้ใหเห็นถึงทักษะทั่วไปที่จําเปนตองบรรจุอยูในหลักสูตรการบัญชี อยางเชน Brink and Stoel (2019, pp. 32)
ใหความเห็นวาทักษะทั่วไปที่ควรบรรจุอยูในหลักสูตรการบัญชี ไดแก ทักษะการแกปญหา (Problem-Solving Skills)
การติดตอสื่อสารทางธุรกิจ (Business Communication) ความสามารถในการแปลขอมูล (Data Interpretive Ability)
การเก็บขอมูล (Data Gathering) และความรูพื้นฐานทางธุรกิจ (Business Education) เปนตน ซึ่งทักษะเหลานี้ถูก
มองวามีความสําคัญมากกวาทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skills) เพราะนักบัญชีถูกคาดหวังใหมีบทบาทเปนตัวกลาง
ในการประสานงานระหว างนั กธุ รกิ จกั บนั กวิ ทยาศาสตร ข อมู ล นอกจากนี้ Richardson and Shan (2019, pp. 71)
ใหขอสรุปจากงานวิจัยวาควรมีการบรรจุวิชาวิทยาการวิเคราะหขอมูลทางบัญชี (Accounting Data Analytics) ลงใน
หลักสูตรการบัญชีในระดับอุดมศึกษาจากผลของแบบสอบถามที่ผูตอบเห็นดวยถึงรอยละ 90.7 อีกทั้ง Dzuranina, Jonesb
and Olvera (2018, pp. 30) แนะนําวาในวิชาบัญชี เชน การบัญชีการเงิน การบัญชีตนทุน/บริหาร การสอบบัญชี และ
การบัญชีภาษีอากร ควรสอดแทรกทักษะการคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) เพื่อใหสามารถถามคําถามและหาคําตอบ
ที่มีเหตุผลหักลางไดอยางเหมาะสมและหาความผิดปกติของขอมูลที่อาจเกิดขึ้น สวนวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ใหสอดแทรกเทคนิคการจัดการ การวิเคราะห การแปลขอมูล ตลอดจนเขาใจกระบวนไหลของขอมูลทางธุรกิจเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการคิดเชิงวิพากษ เปนตน
สําหรับแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมประยุกตที่ควรนํามาใชในการเพิ่มทั กษะวิทยาการวิเคราะหขอมูล Brink and
Stoel (2019, pp. 32) มีขอคนพบจากงานวิจัยวาการใชโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง เชน การใชฟงกชั่นเกี่ยวกับ
Conditional formatting, Scenario & Solver, Macro หรือการสรางสูตรขั้นสูงเปนทักษะที่ตองการในภาคธุรกิจ และ
มีโปรแกรมอื่น ๆ เชน ACL, IDEA เปนเครื่องมือที่ชวยวิเคราะหขอมูลในดานการสอบบัญชี โปรแกรมฐานขอมูลประเภท
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SQL, NonSQL เปนเครื่องมือที่ชวยวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ นอกจากนี้ Mcbride and Philippou (2020) ใหคําแนะนํา
จากผลการศึกษาพบวา หลักสูตรการบัญชีในระดับปริญญาโทควรจะมีการสอดแทรกทักษะวิทยาการวิเคราะหขอมูลทาง
บัญชีแกนักบัญชีที่เรียนจบในระดับปริญญาตรีมานานแลวและไมไดเนนการศึกษาทางเทคโนโลยีมากนัก เพื่อใหไดมีโอกาส
เติมเต็มในสิ่งที่ยังขาด
นอกจากนี้ในงานดานการศึกษาและเทคโนโลยีทางบัญชี สามารถนําระบบปญญาประดิษฐมาใชวิเคราะหขอมูลดาน
การศึกษาทางบัญชี เชน วิเคราะหคําสําคัญที่ปจจุบันนิยมนําผนวกในคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรการบัญชีในสถาบัน
ตาง ๆ เพื่อกําหนดทิศทางการศึกษาใหเปนไปตามแนวเดียวกัน การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลดานการฝกงานของ
นักศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการของผูประกอบการในปจจุบัน เปนตน

ดานอื่น ๆ
งานดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของนอกเหนือจากวิชาชีพบัญชีทั้ง 6 ดาน เชน การตรวจสอบและควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศ เปนตน สามารถใชวิทยาการวิเคราะหขอมูลเชิงวินิจฉัยและเชิงแนะนํา เพื่อคนหาขอเท็จจริงในเชิงลึก
เช นเดี ยวกั บงานด านการสอบบั ญชี ทําให ผู ตรวจสอบภายในและผู ตรวจสอบระบบสารสนเทศสามารถแสดงความเห็ น
ตอกระบวนการควบคุมภายใน การกํากับดูแล และความโปรงใสของกิจการไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
สรุป

บทความนี้ จั ด ทํา ขึ้ น เพื่ อ ให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ วิ ท ยาการวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยอธิ บ ายถึ ง ความหมาย ประวั ติ โ ดยสรุ ป
ความสําคัญ ประเภทและกระบวนการของวิทยาการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนยกตัวอยางการนําวิทยาการวิเคราะหขอมูล
ทางบัญชีไปใชในทางธุรกิจและในวิชาชีพบัญชีดานตาง ๆ นอกจากนี้ผูเขียนมีจุดมุงหมายใหนักบัญชีไทยตระหนักถึงทักษะ
วิทยาการวิเคราะหขอมูลที่มีความสําคัญและมีความจําเปนเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องจากความกาวหนาของเทคโนโลยีที่สงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน รวมถึงสถานการณในรูปแบบฐานชีวิตวิถีใหมที่สงผลใหภาคธุรกิจตองปรับตัวอยางรุนแรง
นักบัญชีถูกคาดหวังใหเขามารวมศึกษาพฤติกรรมและสรางความสัมพันธกับลูกคา ตลอดจนวิเคราะหขอมูล สรางทางเลือก
ใหม ๆ พยากรณงบการเงิน และใหคําแนะนําแกเจาของกิจการดวยขอมูลวิเคราะหในเชิงลึกและเชื่อถือได นอกจากนี้
การใชซอฟตแวรสําเร็จรูปใหม ๆ เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญเริ่มถูกนํามาใชในหลักสูตรการศึกษาทางบัญชี
มากยิ่งขึ้น โดยนักบัญชีไทยสามารถเติมเต็มสิ่งที่ขาด โดยการศึกษาเพิ่มเติมจากแหลงความรูที่มีอยูรอบตัวหรือศึกษาตอ
ไดในระดับบัณฑิตศึกษา และทายที่สุดผูเขียนเห็นวานักบัญชีไทยควรมีความพรอมสําหรับการเพิ่มทักษะวิทยาการวิเคราะห
ขอมูลทางบัญชี เพื่อใชวิเคราะหขอมูลอันมหาศาลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพตอไป

วารสารวิชาชีพบัญชี ปที่ 17 ฉบับที่ 54 มิถุนายน 2564 81

บทความวิชาการ

REFERENCES
Bappalige, S. P. (2014). An introduction to Apache Hadoop for big data. Retrieve from https://opensource.
com/life/14/8/intro-apache-hadoop-big-data
Brink, W. D., & Stoel, M. D. (2019). Analytics Knowledge, Skills, and Abilities for Accounting Graduates.
Advances in Accounting Education: Teaching and Curriculum Innovations, 22, 23–43. DOI: 10.1108/
S1085-462220190000022002
Chadbunchachai, Y., and Permsirivallop, S. (2017). FAQs about Big Data and Data Analysis. Boardroom, Thai
Institute of Directors. 48, 30–35.
Chotiwetchakarn, S. (2020). Big Data Analytics. Retrieved from https://www.tfac.or.th/Article/Detail/124851
Cong, Y., Du, H., and Vasarhelyi, M. A. (2018). Technological Disruption in Accounting and Auditing. Journal
of Emerging Technologies in Accounting, 15(2), 1–10. DOI: 10.2308/jeta-10640
Dzuranina, A.C., Jonesb, J. R., and Olvera, R. M. (2018). Infusing data analytics into the accounting curriculum:
A framework and insights from faculty. Journal of Accounting Education, 43, 24–39. DOI: 10.1016/j.
jaccedu.2018.03.004
Earley, Christine E., (2015). Data analytics in auditing: Opportunities and challenges. Business Horizons, 58,
493–500. DOI: 10.1016/j.bushor.2015.05.002
Foote, K. D. (2018). A Brief History of Analytics. Dataversity Education, LLC. Retrieved from https://www.
dataversity.net/brief-history-analytics/
Frankenfield, J. (2020). Data Analytics. Retrieve from https://www.investopedia.com/terms/d/data-analytics.asp
International Federation of Accountants. (2018). Data Analytics: An Information Resource for IFAC Members.
Retrieved from https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/publications/
data-analytics-information-resource-ifac-members
International Federation of Accountants. (2019). Future-Ready Accountants in Business. Retrieved from
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/future-readyaccountants-business
International Federation of Accountants. (2020). Accountancy Skills Evolution: Impact of COVID-19 & the Path
Forward. Retrieved from https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/
discussion/accountancy-skills-evolution-impact-covid-19-path-forward
Isson, J. P., & Harriott, J. (2012). Win with Advanced Business Analytics: Creating Business Value from your
Data. United States: Wiley.
Knight, M. (2017). What is Structured Query Language (SQL)? Retrieve from https://www.dataversity.net/
structured-query-language-sql/

82 วารสารวิชาชีพบัญชี ปที่ 17 ฉบับที่ 54 มิถุนายน 2564

วิทยาการวิเคราะหขอมูลทางบัญชี
ทักษะที่นักบัญชีควรมีพรอมในอนาคต

Mcbride, K. & Philippou, C. (2021). “Big results require big ambitions”: big data, data analytics and accounting
in masters courses. Accounting Research Journal. DOI: 10.1108/ARJ-04-2020-0077
Office of the Royal Society. (2019). Data Analytics. Retrieved from https://www.facebook.com/RatchabanditThai/
photos/a.2527569647301115/2527571057300974
Richardson, V. J., & Shan, Y. (2019). Data Analytics in the Accounting Curriculum. Advances in Accounting
Education: Teaching and Curriculum Innovations, 23, 67–79. DOI: 10.1108/S1085-462220190000023004
Singhasuksawad, M. (2020). Business advantages through business analytics (Data Analytics). Retrieved from
https://www.tfac.or.th/Article/Detail/124770
Wadan, R. (2020). How is the current state of Big Data Analytics in Controlling? Usage and Development in
Controlling. Retrieved from https://towardsdatascience.com/how-is-the-current-state-of-big-data-analyticsin-controlling-1273c725ac6a
Wongrientong, N. (2019). 4 Types of Data Analytics that Digital Marketing Should Know Today. Retrieved
from https://www.nuttaputch.com/4-types-of-data-analytics-adobe/

วารสารวิชาชีพบัญชี ปที่ 17 ฉบับที่ 54 มิถุนายน 2564 83

