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บทความนี้กล�าวถึงความหมายของวิทยาการวิเคราะห�ข�อมูล (Data Analytics) ประวัติโดยสรุป ประเภท และ

ความสําคัญของวิทยาการวิเคราะห�ข�อมูล การนําวิทยาการวิเคราะห�ข�อมูลไปใช�ในทางธุรกิจ และตัวอย�างการนําทักษะ

วิทยาการวิเคราะห�ข�อมูลไปใช�ในวิชาชีพบัญชีด�านต�างๆ เช�น ด�านการทําบัญชีหรือการรายงานทางการเงิน ด�าน

การสอบบัญชี ด�านการบัญชีบริหาร ด�านการวางระบบบัญชี ด�านการบัญชีภาษีอากร ด�านการศึกษาและเทคโนโลยี

การบัญชี และด�านอื่นๆ โดยผู�เขียนบทความต�องการเน�นให�เห็นถึงความสําคัญและความจําเป�นของนักบัญชีที่ควร
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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.
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บทนํา
ปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางฉับพลัน (Technology Disruption) 

มีสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีทําใหการปฏิบัติงานสามารถตอยอดจากเดิมไปสูความสําเร็จไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองเร่ิมตนใหม 
อยางไรก็ตามความทาทายของทักษะการใชเทคโนโลยียังคงเปนส่ิงสําคัญและจําเปนตอผูใช ทักษะดานวิทยาการวิเคราะห
ขอมูล (Data Analytics) เปนหน่ึงในทักษะท่ีถูกนํามากลาวถึง ใหความสําคัญ และใชอางอิงมากข้ึนในยุคเศรษฐกิจท่ีมี
การแขงขันอยางรุนแรง ปจจุบันวิทยาการวิเคราะหขอมูลถูกนํามาถายทอดใหกับนักศึกษาและผูทํางานในภาคธุรกิจ เพ่ือให
รูจักนําเทคโนโลยีและเคร่ืองมือตาง ๆ  เขามาใชในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือการปฏิบัติงานในเกือบทุกสาขาอาชีพรวมถึง
วิชาชีพบัญชี ซ่ึงจําเปนตองเรียนรูทักษะน้ีเชนเดียวกัน

ความหมายของวิทยาการวิเคราะห�ข�อมูล
วิทยาการวิเคราะหขอมูล เปนคําศัพทไทยของ Data Analytics ซ่ึงกําหนดโดยคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรม

ศัพทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของราชบัณฑิตยสภา โดยมีมติเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 หมายถึง 
“ศาสตรท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลมาประมวลผลดวยวิธีตาง ๆ  เชน การจําแนกกลุม การดําเนินการ
ทางสถิติ การวิเคราะหแนวโนม การคนหาความสัมพันธระหวางลักษณะประจําของขอมูล ซ่ึงอาจจะไมปรากฏชัดเจนนัก” 
(Office of The Royal Society, 2019) โดยขอมูลท่ีวิเคราะหนํามาจากขอมูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต ต้ังแตเร่ิมมีการจัดทํา
ฐานขอมูลจนกระท่ังเกิดเปนขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และนําผลวิเคราะหขอมูลดังกลาวมาใชในการตัดสินใจ (Wadan, 
2020) แสดงดังภาพท่ี 1

ภาพท่ี 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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วิทยาการวิเคราะห�ข�อมูลทางบัญชี 
ทักษะที่นักบัญชีควรมีพร�อมในอนาคต

ประวัติโดยสรุปของวิทยาการวิเคราะห�ข�อมูล
Keith D. Foote (2018) เรียบเรียงประวัติโดยยอวา วิทยาการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) มีพ้ืนฐานมาจาก

หลักทางสถิติ ซ่ึงถูกนํามาใชต้ังแตโบราณกาล เชน การสรางปรามิดของอียิปต หลังจากน้ันในชวงปลายศตวรรษท่ี 18 
การกําเนิดของเคร่ืองคอมพิวเตอรสงผลใหเกิดการประมวลผลขอมูล (Data Processing) อยางเปนระบบ ต้ังแตการอาน
และเก็บขอมูลจากบัตรเจาะรู (Punch Card) รวบรวม ประมวลผลและออกรายงาน เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานและ
การตัดสินใจ

Foote (2018) อธิบายตอไปวา ในชวงทศวรรษท่ี 1970 เปนยุคท่ีคอมพิวเตอรเฟองฟู Edgar F. Codd ไดนําการ
จัดเก็บขอมูลแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Databases: RDBMS) มาใชและไดรับความนิยมเปนอยางมาก
ในทศวรรษถัดมา การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบทําใหสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมีประโยชนมหาศาล ในชวงเวลา
ใกลเคียงกัน ภาษามาตรฐานในการเขาถึงฐานขอมูล (Structured Query Language: SQL) ถูกคิดคนและนํามาใชอยาง
แพรหลาย เน่ืองจากเปนภาษาท่ีเรียนรูงายและสามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลเชิงสัมพันธมาวิเคราะหและตอบคําถามได
ตามตองการ (Knight, 2017) อยางไรก็ตามการนํา RDBMS และ SQL มาใชงานก็มีขอจํากัดคือไมสามารถออกแบบและ
วิเคราะหขอมูลท่ีไมมีโครงสรางได

ชวงปลายทศวรรษท่ี 1980 การจัดเก็บขอมูลท่ีหลากหลายใน RDBMS และดวยราคาฮารดแวรสําหรับจัดเก็บขอมูล
ท่ีมีราคาถูกลง สถาปตยกรรมคลังขอมูล (Data Warehouse) เร่ิมถูกนํามาใช เพ่ือเปล่ียนรูปแบบจากระบบขอมูลสําหรับ
การปฏิบัติงาน (Operational System) มาสูระบบขอมูล เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision-Making Support 
System) โดยจุดเดนของคลังขอมูลคือมีการจัดเก็บขอมูลแบบประทับเวลา (Timestamp) ทําใหการวิเคราะหและเรียกดู
ขอมูลสามารถทําไดอยางรวดเร็ว เชน การวิเคราะหแนวโนมของยอดขายสินคาในแตละเดือน เปนตน

Foote (2018) อางถึง Howard Dresner แหงบริษัท Gartner ไดเร่ิมปรับปรุงและนําระบบขาวกรองทางธุรกิจ 
(Business Intelligence: BI) มาใชในป 1989 โดยเปนระบบท่ีสามารถจัดเก็บ รวบรวม คนหา และวิเคราะหขอมูลท่ี
เก็บสะสมอยูในองคกรมาชวยในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิม หลายธุรกิจนิยมนํา BI มาใชชวยเพ่ิมน้ําหนัก
ในการตัดสินใจจากผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมของลูกคาอยางเปนระบบ

กลางทศวรรษท่ี 1990 การใชงานอินเทอรเน็ตเร่ิมเปนท่ีแพรหลาย ในขณะเดียวกันการใช RDMBS และ SQL เร่ิมรับมือ
ไมอยูกับขอมูลท่ีมีปริมาณมาก จึงเร่ิมมีการพัฒนาภาษาในการเขาถึงฐานขอมูลตาง ๆ  ท่ีไมพ่ึงพา SQL (NoSQL) หน่ึงใน
ความสําเร็จน้ันก็คือ Larry Page และ Sergey Brin ท่ีออกแบบเคร่ืองมือคนหาเว็บไซตจากขอมูลขนาดใหญท่ีกระจายอยู
ท่ัวโลกน่ันคือ กูเก้ิล (Google’s Search Engine) ซ่ึงสามารถคนหาเว็บไซตและแสดงผลลัพธท่ีตองการภายในเวลา
ไมก่ีวินาที และในชวงเวลาเดียวกัน การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) ไดถูกนํามาใช เพ่ือคนหารูปแบบ (Pattern) 
ท่ีสําคัญจากกลุมขอมูลท่ีมีมากมายมหาศาลและใชวิธีวิเคราะหในรูปแบบใหม เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีเปนประโยชนและอาจ
คนพบขอมูลเชิงลึกบางอยางไดอยางเปนท่ีนาประหลาดใจ การทําเหมืองขอมูลเปนการพัฒนาตอยอดจากเทคโนโลยี
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธและคลังขอมูลอันทําใหเก็บขอมูลไดมากข้ึน คนหาและวิเคราะหขอมูลไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และถูกตองแมนยํามากย่ิงข้ึน ธุรกิจตาง ๆ  ทําเหมืองขอมูล เพ่ือวิเคราะหและเร่ิมคาดการณความตองการท่ีมีศักยภาพ
ของลูกคาจากประวัติการซ้ือในอดีต อยางไรก็ตามการทําเหมืองขอมูลอาจมีการแปลผลท่ีผิดพลาด จึงตองใชความระมัดระวัง
และอาจจําเปนตองนําขอมูลจากภายนอกเขามาชวยประกอบการตัดสินใจ
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ภายหลังจากอินเทอรเน็ตได รับความนิยม Foote (2018) อางอิงถึง Ramnath Chellappa ศาตราจารย
ประจํามหาวิทยาลัย Emory ไดใหคําจัดความของการใหบริการแบบ “คลาวดคอมพิวต้ิง” (Cloud Computing) 
ในป 1997 วา “คลาวดคอมพิวต้ิง เปนกระบวนทัศนทางคอมพิวเตอรแบบใหม ท่ีขอบเขตของการคํานวณจะถูกกําหนด 
โดยเหตุผลทางเศรษฐกิจแทนท่ีจะเปนขอจํากัดทางเทคนิคเพียงอยางเดียว” โดยการประมวลผลขอมูลแบบคลาวด
คอมพิวต้ิงเปนการใหบริการท่ีผูใชไมจําเปนตองมีหนวยประมวลผลและหนวยจัดเก็บขอมูลเปนของตนเอง เพราะมี
ผูใหบริการอยูบนระบบอินเทอรเน็ตท้ังหมด ผูใชมีเพียงคอมพิวเตอร แท็บเล็ตพีซี หรือสมารทโฟนท่ีไมจําเปนตองมี
ความสามารถสูง ก็สามารถเขาใชประมวลผลขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ตได โดยมีท้ังแบบบริการฟรีและแบบ
เรียกเก็บเงิน ทําใหลดความยุงยากในการติดต้ังและการดูแลระบบ ตัวอยางคลาวดคอมพิวต้ิงท่ีประสบความสําเร็จ ไดแก 
บริษัท Salesforce ท่ีใหบริการเก็บคาเชาซอฟตแวรดานการขายและจัดการความสัมพันธกับลูกคา โดยใหดาวนโหลดได
ทางระบบอินเทอรเน็ต และทําใหผูใชเขาถึงซอฟตแวรและขอมูลตาง  ๆ  ไดทุกท่ีทุกเวลาท่ีมีการเช่ือมตออินเทอรเน็ต 
เปนตน เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวต้ิงชวยลดตนทุนของผูประกอบการในดานการเปนเจาของฮารดแวรและซอฟตแวร
ขนาดใหญลงไปไดมาก ทําใหเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวต้ิงไดรับความนิยมอยางแพรหลาย

ระยะเวลาในชวงถัดมา Roger Magoulas เปนผูนําคําวา “ขอมูลขนาดใหญ” (Big Data) มาใชอธิบายในงาน
ของเขาต้ังแตป 2005 โดยอธิบายไดวา ขอมูลขนาดใหญเปนขอมูลท่ีมีปริมาณมากมายมหาศาลจนไมสามารถนําระบบ
ขาวกรองธุรกิจหรือ BI ท่ีมีในขณะน้ันมาใชประมวลผลได แตในชวงเวลาปเดียวกัน Doug Cutting และ Mike Cafarella 
ไดคิดคนและพัฒนาซอฟตแวร เพ่ือวิเคราะหขอมูลขนาดใหญช่ือ Apache Hadoop ซ่ึงเปนซอฟตแวรแบบเปดเผย
การเขารหัส (Open-Source Software) ท่ีสามารถประมวลผลขอมูลไดท้ังแบบท่ีมีโครงสรางและไมมีโครงสราง 
(Bappalige, 2014) และมีการพัฒนารวมกันท่ัวโลก โดยถูกถายทอดตามแหลงดิจิทัลตาง ๆ  ทําใหเปนท่ีนิยมในการใช
วิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) และเกิดโครงการซอฟตแวรแบบเปดเผยการเขารหัสหลายโครงการ
ตามมาในปลายทศวรรษท่ี 2000 หลังจากน้ันเปนตนมา วิทยาการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) และวิทยาการ
วิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) ไดถูกนํามาพูดถึงในบทความวิชาการ บทความวิจัย และถูกนํามาใช
ในภาคธุรกิจเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน ภาพท่ี 2 แสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการของวิทยาการวิเคราะหขอมูล โดยไลเรียงตามลําดับ
เวลาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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ภาพท่ี 2 วิวัฒนาการของวิทยาการวิเคราะหขอมูล
ดัดแปลงจาก “A Brief History of Analytics” by Keith D. Foote, 2018.

นอกจากน้ี ในดานวิทยาการวิเคราะหขอมูลยังมีคําศัพทอ่ืน ๆ  ท่ีนิยมนํามาใชและพูดถึงในปจจุบัน ยกตัวอยางเชน 
Predictive Analytics มาจากการผสมผสานของหลักทางสถิติ การจัดการขอมูล การทําเหมืองขอมูล ปญญาประดิษฐ 
(Artificial Intelligence) และการเรียนรูของเคร่ือง (Machine Learning) นํามาวิเคราะหขอมูล เพ่ือพยากรณเก่ียวกับ
รูปแบบของพฤติกรรมหรือแนวโนมท่ีสําคัญ โดยนําขอมูลท้ังปจจุบันและในอดีตมาชวยในการวิเคราะห ตัวอยางเชน 
รูปแบบพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา แนวโนมปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน และการทํานายโอกาสหรือสัญญาณอันตราย
ท่ีมีศักยภาพตอการดําเนินธุรกิจ เปนตน

Cognitive Analytics เปนการนําขอมูลจากระบบงานตาง ๆ  หลายแพลทฟอรม ประกอบดวยขอมูลท้ังท่ีมีโครงสราง
และไมมีโครงสรางและรูปแบบของขอมูลท่ีหลากหลายไมวาจะเปนขอมูลท่ีมีลักษณะเปนขอความ เสียง รูปภาพหรือวิดีโอ 
เปนตน มาผสมผสานกันและใหผลการวิเคราะหในเชิงลึก เพ่ือการตัดสินใจท่ีดี ตัวอยางเชน กระบวนการทํางานภายใน
องคกร คุณลักษณะและความจงรักภักดีของลูกคาตอตัวสินคา เปนตน

Augmented Analytics เกิดจากการนําการประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) 
และการเรียนรูของเคร่ือง (Machine Learning) เพ่ือจัดหาขาวกรองทางธุรกิจ (Business Intelligence) แบบอัตโนมัติ 
เพ่ือใหผูใชสามารถนําผลลัพธท่ีวิเคราะหไดมาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางเชน การใหขอมูล
ในเชิงลึกของพนักงานขายแตละคน การใหคําแนะนําแกผูบริหารระดับสูงในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  เปนตน

ทําไมวิทยาการวิเคราะห�ข�อมูลถึงมีความสําคัญ
ภายหลังจากวิกฤตการการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญตอวิถีชีวิตจนเกิดเปน

ปรากฏการณ New Normal หรือ ฐานวิถีชีวิตใหม หรือ ความปรกติใหม ซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลงจากส่ิงท่ีไมปรกติหรือ
ไมคุนเคยทําใหกลายเปนส่ิงปรกติและเปนมาตรฐาน หน่ึงในวิถีของปรากฏการณน้ันคือ ทีมบัญชีการเงินขององคกรควรตอง
หันมาใหความสําคัญกับการรักษาความสัมพันธกับลูกคา (IFAC, 2020) แมทีมบัญชีการเงินจะไมไดเก่ียวของโดยตรงกับ
ลูกคา แตก็ตองพยายามทําความเขาใจถึงพฤติกรรมรวมถึงความตองการของลูกคาจากขอมูลรายการคาตาง ๆ  ในอดีต 
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หลายกิจการมีการนําขอมูลท่ีมีมหาศาลในอดีตนํามาวิเคราะหและตัดสินใจ เพ่ือใหเกิดยุทธวิธีหรือทางเลือกใหม ๆ  ในการ
ดําเนินธุรกิจ เพ่ือตอสูใหอยูรอด

การมีทักษะดานวิทยาการวิเคราะหขอมูลข้ันสูงอาจสงผลใหผลใหธุรกิจเกิดการเปล่ียนแปลง ไดแก
1. ตนทุนลดลง ท้ังในดานตนทุนการผลิตและตนทุนบริหาร
2. การตัดสินใจรวดเร็วและดีข้ึนกวาเดิม สงผลใหรายไดและกําไรเพ่ิมข้ึน
3. การมีผลิตภัณฑหรือการใหบริการใหม ๆ  ท่ีตอบสนองความตองการของลูกคามากข้ึน
4. ความเส่ียงลดลงและมีการควบคุมท่ีดีข้ึน

ประเภทของวิทยาการวิเคราะห�ข�อมูล
วิทยาการวิเคราะหขอมูลสามารถจําแนกออกเปน 4 ประเภทหลัก (Frankenfield, 2020, Wongrientong, 2019) 

ดังตอไปน้ี
1. การวิเคราะหเชิงพ้ืนฐาน (Descriptive Analytics) เปนการนําขอมูลพ้ืนฐานท่ีเกิดข้ึนแลวในธุรกิจมาสอบทาน 

แบงแยก จัดประเภท และวิเคราะหในเร่ืองบางเร่ืองหรือลักษณะพิเศษท่ีใหความสนใจ ตัวอยางเชน ขอมูลดานรายไดและ
คาใชจาย ขอมูลการตรวจนับสินคาคงคลัง ขอมูลภาษีขายของสินคาและบริการ เปนตน

2. การวิเคราะหเชิงวินิจฉัย (Diagnostic Analytics) เปนการวิเคราะหขอมูลตอจากประเภทแรก โดยคนหาขอมูล 
เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุหรือลักษณะท่ีเกิดข้ึน อาจมาจากการติดตามการเปล่ียนแปลงของขอมูล การวิเคราะหความแปรปรวน 
การคํานวณสมรรถนะในอดีต เพ่ือทําใหสามารถพยากรณและตัดสินใจไดอยางสมเหตุสมผล ตัวอยางเชน ทําไมเคร่ืองจักร
ใหมถึงมีประสิทธิภาพแยลง ทําไมผลิตภัณฑชนิดใหมถึงขายไมดี ทําไมภาษีสรรพสามิตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 
เปนตน

3. การวิเคราะหเชิงพยากรณ (Predictive Analytics) เปนการนําเคร่ืองมือในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือชวยหา
รูปแบบหรือความสัมพันธ ของขอมูลตาง ๆ  ทําใหเกิดการพยากรณหรือหาแนวโนมและความนาจะเปนท่ีจะเกิดข้ึนอยางมี
หลักการ ตัวอยางเชน การวิเคราะหขอมูล เพ่ือวางแผนภาษี การจัดทํางบประมาณ และแผนการจางงาน เปนตน

4. การวิเคราะหเชิงแนะนํา (Prescriptive Analytics) เปนการคนหาขอมูลตอจากการวิเคราะหเชิงพยากรณ 
เพ่ือสรางคําแนะนําในทางเลือกและสถานการณตาง ๆ  อยางเปนเหตุและผล โดยสนับสนุนทางเลือกท่ีดีและเนนใหตระหนัก
และตัดสินใจใหรอบคอบในทางเลือกไมดี ตัวอยางเชน การเปนท่ีปรึกษาภาษีอากร เพ่ือใหคําแนะนําเก่ียวกับการนําเขา
และสงออก โดยใชประสบการณจากการวิเคราะหขอมูลดานการขนสงรวมถึงการวิเคราะหจากขอหารือตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน
ในอดีตของกรมสรรพากร เปนตน

กระบวนการของวิทยาการวิเคราะห�ข�อมูล
วิทยาการวิเคราะหขอมูลเกิดข้ึนจากภาคธุรกิจท่ีใหความสําคัญกับการตัดสินใจจากการวิเคราะหขอมูลท่ีมีอยู Isson 

and Harriott (2012, pp. 79) ไดอธิบายกระบวนการท่ีสําคัญของวิทยาการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบทฤษฎี IMPACT 
ซ่ึงประกอบดวย 6 กระบวนการตามภาพท่ี 3 ดังตอไปน้ี
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1. กําหนดประเด็นคําถาม (Identify the Questions: I) เปนข้ันตอนการกําหนดประเด็นคําถามหรือปญหาท่ี
เกิดข้ึนในธุรกิจและตองการหาคําตอบ โดยกําหนดความคาดหวังและใหเวลาในการหาคําตอบ

2. จัดการขอมูล (Master the Data: M) เปนกระบวนการหลักในการคนควา ประกอบ วิเคราะห และสังเคราะห
ขอมูลท้ังหมดท่ีมีอยู เพ่ือตอบคําถามในประเด็นท่ีต้ังไวในข้ันตอนแรก ในข้ันตอนน้ีอาจมีการสรางผลลัพธในรูปแบบตาง ๆ  
เชน ตาราง กราฟ แผนภูมิตาง ๆ  เพ่ือสรุปขอมูลอยางงาย

3. แปลความหมาย (Provide the Meaning: P) เปนข้ันตอนท่ีชวยในการตีความใหชัดเจนและกระชับ เพ่ือชวย
ตอบคําถามในประเด็นท่ีต้ังไว

4. ใหคําแนะนําท่ีปฏิบัติได (Actionable Recommendations: A) เปนข้ันตอนในการใหคําแนะนําท่ีเหมาะสม
โดยข้ึนอยูกับการตีความ เชน วิธีการท่ีจะชวยเพ่ิมรายไดหรือลดคาใชจาย เปนตน

5. ส่ือสารขอมูลเชิงลึก (Communicate Insights: C) เปนข้ันตอนท่ีมุงกลยุทธในการส่ือสารหลายแงมุม เพ่ือให
ไดรับขอมูลเชิงลึกในองคกรใหมากท่ีสุดในรูปแบบการส่ือสารตาง  ๆ  เชน เคร่ืองมือท่ีชวยส่ือสารในเชิงโตตอบ (Web 
Conference) เปนตน

6. ติดตามผล (Track Outcomes: T) เปนข้ันตอนท่ีเนนสรางแนวทางการติดตามผลของการส่ือสารขอมูลเชิงลึก
กอนหนา วาประสบความสําเร็จหรือไม และอาจทําใหเกิดประเด็นคําถามใหมอันนําไปสูข้ันตอนแรกดําเนินตามวัฏจักร 
ตอไป

ภาพท่ี 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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นอกจากน้ี Frankenfield (2020) ไดอธิบายกระบวนการท่ีเก่ียวของในการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงประกอบไปดวยข้ันตอน
ตาง ๆ  ดังตอไปน้ี

1. การกําหนดความตองการของขอมูล (Data Requirement) ท่ีตองการจัดกลุม โดยสามารถจัดกลุมไดตามประเภท
ท่ีออกแบบไว เชน เพศ อายุ รายได หรือประเภทขอมูลทางสถิติประชากรอ่ืน ๆ  โดยคาของขอมูล (Data Values) อาจ
เปนขอมูลท่ีเปนตัวเลขหรือตัวอักษรท่ีจัดประเภทไวอยางเปนระบบ

2. การจัดเก็บขอมูล (Data Collection) จากแหลงตาง ๆ  ท่ีถูกออกแบบไว เชน คอมพิวเตอร สแกนเนอร ไมโครโฟน 
กลองดิจิตอล แหลงออนไลน หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ  เปนตน

3. การจัดระเบียบและวิเคราะห (Organize & Analyze) ขอมูล ซ่ึงสามารถทําได โดยใชโปรแกรมประเภทสเปรดชีท 
(Spreadsheet) หรือโปรแกรมท่ีใชคํานวณทางสถิติอ่ืน ๆ

4. กอนการวิเคราะหขอมูล จําเปนตองตรวจสอบและกําจัดขอมูลท่ีผิดพลาดหรือซ้ําซอน เพ่ือใหไดผลการวิเคราะห
ขอมูลท่ีแมนยํา

ตัวอย�างการใช�วิทยาการวิเคราะห�ข�อมูลทางธุรกิจ
ภาคธุรกิจในประเทศตะวันตกบางกิจการมีการใชประโยชนจากวิทยาการวิเคราะหขอมูล เพ่ือเปล่ียนแปลงรูปแบบธุรกิจ 

บางกิจการใชขอมูลแบบเรียลไทม เพ่ือเพ่ิมน้ําหนักในการตัดสินใจ บางกิจการศึกษาขอมูลพฤติกรรมลูกคาอยางลึกซ้ึง เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสและลดความเส่ียงในการทําธุรกิจ ตารางท่ี 1 เปนสรุปตัวอยางการใชวิทยาการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจของ
บริษัทช้ันนําตาง ๆ  ในประเทศตะวันตก (IFAC, 2018)

ตารางท่ี 1 การนําวิทยาการวิเคราะหขอมูลไปใชในธุรกิจ

ชื่อกิจการ วิทยาการวิเคราะห�ข�อมูลท่ีใช�

อโดบี (Adobe) นําขอมูลทางบัญชีการเงินท้ังหมดเขาสูระบบวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ (Business 

Intelligence: BI) เพ่ือ

• ติดตามพฤติกรรมผูซ้ือคร้ังแรก

• คนหาโอกาสใหม ๆ  เพ่ือเพ่ิมความจงรักภักดีตอตัวสินคาและไดยอดขายใหม

อเมริกัน เอ็กซเพรส (American Express) ใชขอมูลขนาดใหญ จากรายการคาท่ีเกิดข้ึนในอดีต เพ่ือวิเคราะหและพัฒนา

รูปแบบท่ีซับซอน เพ่ือทํานายความจงรักภักดีในผลิตภัณฑทางการเงิน

เดอะ คอฟฟ คลับ (The Coffee Club) วิเคราะหขอมูลจากการซ้ือของลูกคา ณ จุดขาย (Point-of-sale) วันตอวัน

และสัปดาหตอสัปดาห โดยศึกษาสินคาท่ีลูกคาเลือกซ้ือในคราวเดียวกัน 

ปริมาณลูกคาท่ีเขาใชบริการในแตละชวงเวลา ตลอดจนจํานวนเงินท่ีใชจายเฉล่ีย

ในแตละบิล เพ่ือชวยในการจัดโปรแกรมสงเสริมการขายไดอยางถูกใจลูกคาและ

ถูกชวงเวลา
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วิทยาการวิเคราะห�ข�อมูลทางบัญชี 
ทักษะที่นักบัญชีควรมีพร�อมในอนาคต

ตารางท่ี 1 การนําวิทยาการวิเคราะหขอมูลไปใชในธุรกิจ (ตอ)

ชื่อกิจการ วิทยาการวิเคราะห�ข�อมูลท่ีใช�

เอ็ช แอนด เอ็ม (H&M) ใชขอมูลขนาดใหญและระบบปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) 

เพ่ือวิเคราะหและหาทางนําสินคาท่ีจะลดราคากระจายไปยังสาขาท่ัวโลกอยาง

เหมาะสม โดยคํานึงถึงความตองการของลูกคาจากยอดซ้ือสินคา คืนสินคา 

และการใชจายผานบัตรสมาชิก (Royalty card)

ม้ินท (Mint) ใชขอมูลขนาดใหญ เพ่ือวิเคราะหและจัดประเภทการใชจายในผลิตภัณฑ

ทางการเงินของกิจการท่ีลูกคาใชบริการ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมการใชเงินของ

ลูกคาในแตละชวงความถ่ีของเวลาเชนสัปดาห เดือน และป เปนตน

คิมเบอรลี คลารค (Kimberly-Clark) บริษัทประสบปญหาการใชขอมูลหลายระบบงานและมีความซับซอน อีกท้ัง

ยังตองการขอมูลจากหลายแหลง บริษัทจึงเปล่ียนแพลทฟอรมระบบการเก็บขอมูล

ใหมใหเขาถึงงายข้ึนและเปนมืออาชีพมากข้ึน โดยระบบใหมใชเวลาเก็บและ

ประมวลผลขอมูลลดลง สงผลใหมีเวลาในการวิเคราะหขอมูลดีข้ึน

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

วิทยาการวิเคราะห�ข�อมูลทางบัญชี
สหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (International Federation of Accountants Committee: IFAC) ไดเห็น

ความจําเปนและใหความสําคัญสําหรับทักษะวิทยาการวิเคราะหขอมูลทางบัญชีตอนักบัญชีในยุคปจจุบัน โดยออกบทความ
ทางวิชาการหลากหลาย เพ่ือแนะนําแกนักบัญชีท่ัวโลก ตัวอยางบทความหน่ึงไดมีการแนะนํานักบัญชีในอนาคตวาควรจะมี
คุณสมบัติ ทักษะและความสามารถท่ีพรอมในการทํางาน (IFAC, 2019) ดังตอไปน้ี

1. ความเช่ียวชาญดานสถิติ เพ่ือคนพบรูปแบบ (Pattern) ขอเท็จจริงท่ีอยูภายในขอมูลขนาดใหญ
2. ความรูในเร่ืองแอปพลิเคช่ันเก่ียวกับฐานขอมูลและการจัดการขอมูล เพ่ือใหสามารถเขาใจในโครงสราง ออกแบบ 

สราง จัดเก็บ เปล่ียนถายและกํากับดูแลขอมูล ตลอดจนเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ  เชน การเรียนรูของเคร่ือง (Machine 
Learning) และกระบวนการแกปญหาท่ีมีระบบและสามารถเขาใจได (Algorithms)

3. การใชแอปพลิเคช่ันทางธุรกิจ เพ่ือทําใหสามารถเขาใจปญหาและโอกาสท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนพัฒนาขอมูลในเชิงลึก
และแนวทางแกปญหาอันชาญฉลาด เชน เคร่ืองมือท่ีชวยในการมองเห็นภาพ (Visualization) หรือการไหลของงาน 
(Workflow) เปนตน

นอกจากน้ีการนําขอเสนอแนะดังกลาวไปปฏิบัติอยางมืออาชีพควรรวมถึง
1. การรวมกันกําหนดใหมีกรอบสมรรถนะ (Competency Framework) การใหการศึกษา และการฝกอบรม เพ่ือให

เขาใจถึงความสําคัญ และการกําหนดผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังเก่ียวกับวิทยาศาสตรขอมูลและวิทยาการวิเคราะหขอมูล
2. ส่ือสารใหนักบัญชีเห็นประโยชนในดานความกาวหนาของอาชีพการงานเม่ือมีทักษะในดานวิทยาการวิเคราะหขอมูล
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บทความวิชาการ

3. ความตองการความรวมมือ (Partnerships) กับผูใหบริการดานการฝกอบรมและใหความรูในดานวิทยาการวิเคราะห
ขอมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการฝกอบรมและพัฒนาทักษะดังกลาว

ผูเขียนไดนําตัวอยางของการนําทักษะวิทยาการวิเคราะหขอมูลมาใชในงานวิชาชีพบัญชีในดานตาง ๆ  แยกตามคํานิยาม
ของวิชาชีพบัญชีในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยรวบรวมจากบทความวิชาการ บทความวิจัย และประสบการณ
ของผูเขียนไดดังตอไปน้ี

ด�านการทําบัญชีหรือการรายงานทางการเงิน (Book Keeping/Financial Reporting)
ปจจุบันการจัดทํางบการเงินในบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญมักจะไดขอมูลมาจากระบบงานคอมพิวเตอรรวมถึงระบบ

วางแผนทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning: ERP) ซ่ึงมีองคประกอบในดานการประมวลผลแบบอัตโนมัติ 
หนาท่ีในการบันทึกขอมูลทางบัญชีสวนใหญมาจากแผนกตนทาง เชน แผนกขาย แผนกจัดซ้ือ แผนกผลิต แผนกทรัพยากร
บุคคล เปนตน ผูทําบัญชีในยุคปจจุบันเปล่ียนหนาท่ีจากการกรอกขอมูลเปนการตรวจสอบความถูกตองของรายการคาจาก
แผนกตาง ๆ  ผานรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท และจัดทํางบการเงิน (Cong, Du, and Vasarhelyi, 2018) ทักษะ
ดานวิทยาการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนฐานมักถูกนํามาใชกับผูทําบัญชีเปนสวนใหญ การวิเคราะหงบการเงินท่ีจัดทํายอนหลัง
ทําใหสามารถเขาใจในความเส่ียงของธุรกิจไดดียิ่งข้ึน เชน วิเคราะหรูปแบบ (Pattern) ของรายไดและคาใชจายตาง ๆ  
ท่ีสําคัญ โดยวิเคราะหเชิงลึกในมุมมองท่ีผูบริหารใหความสนใจ เปนตน นอกจากน้ีการมีทักษะวิทยาการวิเคราะหขอมูล
ของผูทําบัญชีท่ีดียังเปนการชวยเพ่ิมการใหความรวมมือกับผูสอบบัญชีภายนอกในการดักจับรูปแบบและแนวโนมท่ีสําคัญ 
ทําใหงานตรวจสอบบัญชีมีคุณภาพท่ีดีข้ึน

ด�านการสอบบัญชี (Auditing)
วิทยาการวิเคราะหขอมูลเชิงวินิจฉัยในดานการสอบบัญชีทําใหการทําแผนการตรวจสอบ (Audit plan) และการ

ประเมินดานการควบคุมภายในมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพดีข้ึน การวิเคราะหขอมูลเชิงลึกดานตัวเลขในงบการเงินท่ี
ตรวจสอบชวยทําใหบริหารจัดการความเส่ียงไดท่ัวท้ังองคกร นอกจากน้ีรูปแบบและวิธีการในการตรวจสอบเม่ือนําเคร่ืองมือ
ตาง ๆ  ทางดานการวิเคราะหขอมูลมาใชจะทําใหการตรวจสอบและการติดตามผลมีประสิทธิผลมากข้ึน เชน แตเดิมใช
วิธีการสุมในการตรวจสอบเปล่ียนมาเปนตรวจสอบท้ังรอยเปอรเซ็นต โดยนําเคร่ืองมือหรือแอปพลิเคช่ันท่ีดีเขามาชวย 
(Chotiwetchakarn, 2020) เปนตน นอกจากน้ีวิทยาการวิเคราะหขอมูลเชิงแนะนําชวยผูสอบบัญชีนําสรุปผลการตรวจสอบ
และการใหคําแนะนําแกลูกคามาใชไดถูกตองและแมนยํามากยิ่งข้ึน เชน สรุปประเด็นการตรวจสอบท่ีพบ ถูกจัดเก็บในฐาน
ขอมูลขนาดใหญ เพ่ือสามารถนํามาใชในการส่ือสารกับลูกคารายใหมในธุรกิจเดียวกัน เปนตน อยางไรก็ตามการนําเคร่ืองมือ
มาใชในการวิเคราะหขอมูลดานการสอบบัญชี จําเปนตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก โปรแกรม IDEA Data Analysis 
ของผูจําหนายช่ือ CaseWare International เปนตัวอยางโปรแกรมท่ีไดรับความนิยมในบริษัทสอบบัญชีขนาดกลางและ
ขนาดใหญ (Chadbunchachai and Permsirivallop, 2017) โดยโปรแกรมดังกลาวสามารถนําเขาขอมูลจากโปรแกรมอ่ืน
ท่ีเปนท่ีนิยม เชน PDF, Excel, CSV รวมถึงขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตารางท่ี 2 
เปนตัวอยางของวิธีการตรวจสอบบัญชีท่ีอาจเปล่ียนไปภายหลังจากการนําวิทยาการวิเคราะหขอมูลมาใช (Earley, 2015, 
pp. 496)
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วิทยาการวิเคราะห�ข�อมูลทางบัญชี 
ทักษะที่นักบัญชีควรมีพร�อมในอนาคต

ตารางท่ี 2 ประเภทของขอมูลและผลกระทบตอวิธีการสอบบัญชี

ประเภทของข�อมูล การปฏิบัติในป�จจุบัน การปฏิบัติที่เป�นไปได�ในอนาคต

ขอมูลท่ีไมเก่ียวของทางการเงิน 

(Non-financial Data)

ผูสอบบัญชีใชเพียงเล็กนอยในการตรวจสอบ

หรือ เพ่ือผูสอบบัญชีใชวิจารณญาณในการ

ตีความประเด็นท่ีสําคัญ

มีเคร่ืองมือท่ีชวยผูสอบบัญชีทํานาย

ความเส่ียงจากการตรวจสอบจากโมเดล

ขอมูล ในชวงของการวางแผนการตรวจสอบ

ขอทุจริตตาง ๆ และชวยประเมินความคงอยู

ของกิจการ

ขอมูลท่ีเก่ียวของทางการเงิน 

(Financial Data)

ผูสอบบัญชีรวบรวมและทดสอบขอมูล 

และใชวิจารณญาณในการตัดสินใจกรณี

ท่ียากแกการทดสอบ (เชน การประมาณการ

จากผูบริหาร)

มีเคร่ืองมือท่ีชวยทดสอบขอมูลรายการคา

ของลูกคาแบบ 100% และชวยคนหา

รูปแบบขอมูลท่ีเปนปญหาหรือไมเหมาะสม 

และชวยเพ่ิมการทดสอบขอมูลท่ีอาจเกิดจาก

การทุจริต ซ่ึงการใชวิจารณญาณจะเกิดข้ึน

ภายหลังจากไดขอมูลท่ีผิดปกติแลว

หมายเหตุ: ดัดแปลงจาก “Data analytics in auditing: Opportunities and challenges,” by Christine E. Earley, 2015, 

Business Horizons, 58, pp. 496

ด�านการบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)
ในการวางแผนและควบคุมใหเปนไปตามเปาหมายขององคกรมีนักบัญชีบริหารแสดงบทบาทท่ีสําคัญ อีกท้ังนักบัญชี

บริหารยังชวยเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและความไดเปรียบในเชิงกลยุทธทางธุรกิจมากข้ึน (Singhasuksawad, 2020) 
วิทยาการวิเคราะหขอมูลเชิงพยากรณถูกนํามาใชในดานการกําหนดกลยุทธ การวางแผนและการวิเคราะหตนทุน ปริมาณ
และกําไร โดยอาจวิเคราะหแยกตามสายการผลิตตาง ๆ  ศูนยความรับผิดชอบ ศูนยกําไร ศูนยตนทุน ฯลฯ อีกท้ังวิทยาการ
วิเคราะหขอมูลเชิงพยากรณยังสามารถใชไดกับการจัดทํางบประมาณรายไดและคาใชจาย โดยวิเคราะหขอมูลในอดีต 
เพ่ือใหไดงบประมาณท่ีถูกตองและแมนยําสําหรับอนาคต นอกจากน้ีการใชวิทยาการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนฐาน เพ่ือใหได
ขอมูลเชิงลึกของนักบัญชีบริหารสามารถชวยทําใหความรวมมือกับแผนกตาง ๆ  ดีข้ึน และไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ
การตัดสินใจ การออกผลิตภัณฑหรือบริการใหม ๆ  การกระจายสินคา การซ้ือซ้ําของลูกคา การรักษาความสัมพันธท่ีดีกับ
ลูกคา หรือการใหบริการหลังการขาย เปนตน

ด�านการวางระบบบัญชี (Accounting Systems)
วิทยาการวิเคราะหขอมูลยังสามารถนํามาใชกับงานดานการวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี เชน สามารถนํา

ฐานขอมูลลูกคาท่ีไดรับคําปรึกษาดานการวางและติดต้ังระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการเงินมาพยากรณหาระยะเวลา
ในการติดต้ัง การทดสอบระบบ การฝกอบรม เพ่ือพัฒนาหาโมเดลหรือรูปแบบใหม ๆ  ในการติดต้ังใชงานระบบอยางมี
ประสิทธิภาพและใชเวลานอยลง การวิเคราะหพฤติกรรมของลูกคาตอข้ันตอนการออกแบบท้ังในดานขอมูล กระบวนการ 
และบุคลากร เพ่ือทําใหสามารถใหคําแนะนําแกลูกคาใหมไดชัดเจนและถูกทิศทางมากข้ึน การวิเคราะหขอมูลจาก
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ระบบงานท่ีใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใชปรับการทํางานในปจจุบัน เชน ระบบใบแจงหน้ีอิเล็กทรอนิคส (E-Invoice) 
ระบบสแกนเอกสารและบันทึกบัญชีอัตโนมัติ เปนตน นอกจากน้ีในดานการใหบริการหลังจากขายหรือการวางระบบเสร็จส้ิน 
อาจมีการใชวิทยาการวิเคราะหขอมูล เพ่ือหารูปแบบหรือโมเดลทางธุรกิจใหม ๆ  เพ่ือตอบสนองกับลูกคาใหมีความพึงพอใจ
ท่ีดีข้ึนและชวยรักษาความสัมพันธอันดีและสงผลใหลูกคาอัพเกรดระบบและใชงานตอไป

ด�านการบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)
นักบัญชีภาษีอากรสามารถใชทักษะวิทยาการวิเคราะหขอมูลเชิงวินิจฉัย เพ่ือสืบคนขอมูลดานภาษีอากรในแตละกลุม

ประเภทธุรกิจ เพ่ือชวยในการวิเคราะหขอคําถามตาง ๆ  ทางภาษี เชน รูปแบบหรือประเภทการเสียภาษีเม่ือจําเปนตอง
ต้ังธุรกิจใหม เปนตน ผูตรวจสอบภาษีอาจใชการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญตรวจจับพฤติกรรมของการเกิดข้ึนของรายได
และการเสียภาษี (Chotiwetchakarn, 2020) นอกจากน้ีการใชวิทยาการวิเคราะหขอมูลเชิงพยากรณและเชิงแนะนําของ
ท่ีปรึกษาทางภาษีจะชวยทําใหเพ่ิมโอกาสในการตัดสินใจในการลงทุนใหม ๆ  อีกท้ังขอมูลท่ีวิเคราะหไดในเชิงลึกสามารถ
นํามาตัดสินใจตอโอกาสท่ีอยูตรงหนาไดอยางรวดเร็วข้ึน ตัวอยางเชน การวิเคราะหขอมูลจากแผนภาษีในอดีต ตอการลงทุน
ในธุรกิจท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน เปนตน

ด�านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี (Accounting Education & Technology)
ทักษะดานวิทยาการวิเคราะหขอมูลเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งตอการถูกบรรจุใหอยูในหลักสูตรการบัญชี มีนักวิจัย

หลายทานช้ีใหเห็นถึงทักษะท่ัวไปท่ีจําเปนตองบรรจุอยูในหลักสูตรการบัญชี อยางเชน Brink and Stoel (2019, pp. 32) 
ใหความเห็นวาทักษะท่ัวไปท่ีควรบรรจุอยูในหลักสูตรการบัญชี ไดแก ทักษะการแกปญหา (Problem-Solving Skills) 
การติดตอส่ือสารทางธุรกิจ (Business Communication) ความสามารถในการแปลขอมูล (Data Interpretive Ability) 
การเก็บขอมูล (Data Gathering) และความรูพ้ืนฐานทางธุรกิจ (Business Education) เปนตน ซ่ึงทักษะเหลาน้ีถูก
มองวามีความสําคัญมากกวาทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skills) เพราะนักบัญชีถูกคาดหวังใหมีบทบาทเปนตัวกลาง
ในการประสานงานระหวางนักธุรกิจกับนักวิทยาศาสตรขอมูล นอกจากน้ี Richardson and Shan (2019, pp. 71) 
ใหขอสรุปจากงานวิจัยวาควรมีการบรรจุวิชาวิทยาการวิเคราะหขอมูลทางบัญชี (Accounting Data Analytics) ลงใน
หลักสูตรการบัญชีในระดับอุดมศึกษาจากผลของแบบสอบถามท่ีผูตอบเห็นดวยถึงรอยละ 90.7 อีกท้ัง Dzuranina, Jonesb 
and Olvera (2018, pp. 30) แนะนําวาในวิชาบัญชี เชน การบัญชีการเงิน การบัญชีตนทุน/บริหาร การสอบบัญชี และ
การบัญชีภาษีอากร ควรสอดแทรกทักษะการคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) เพ่ือใหสามารถถามคําถามและหาคําตอบ
ท่ีมีเหตุผลหักลางไดอยางเหมาะสมและหาความผิดปกติของขอมูลท่ีอาจเกิดข้ึน สวนวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
ใหสอดแทรกเทคนิคการจัดการ การวิเคราะห การแปลขอมูล ตลอดจนเขาใจกระบวนไหลของขอมูลทางธุรกิจเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากการคิดเชิงวิพากษ เปนตน

สําหรับแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมประยุกตท่ีควรนํามาใชในการเพ่ิมทักษะวิทยาการวิเคราะหขอมูล Brink and 
Stoel (2019, pp. 32) มีขอคนพบจากงานวิจัยวาการใชโปรแกรม Microsoft Excel ข้ันสูง เชน การใชฟงกช่ันเก่ียวกับ 
Conditional formatting, Scenario & Solver, Macro หรือการสรางสูตรข้ันสูงเปนทักษะท่ีตองการในภาคธุรกิจ และ
มีโปรแกรมอ่ืน ๆ  เชน ACL, IDEA เปนเคร่ืองมือท่ีชวยวิเคราะหขอมูลในดานการสอบบัญชี โปรแกรมฐานขอมูลประเภท 
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SQL, NonSQL เปนเคร่ืองมือท่ีชวยวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ นอกจากน้ี Mcbride and Philippou (2020) ใหคําแนะนํา
จากผลการศึกษาพบวา หลักสูตรการบัญชีในระดับปริญญาโทควรจะมีการสอดแทรกทักษะวิทยาการวิเคราะหขอมูลทาง
บัญชีแกนักบัญชีท่ีเรียนจบในระดับปริญญาตรีมานานแลวและไมไดเนนการศึกษาทางเทคโนโลยีมากนัก เพ่ือใหไดมีโอกาส
เติมเต็มในส่ิงท่ียังขาด

นอกจากน้ีในงานดานการศึกษาและเทคโนโลยีทางบัญชี สามารถนําระบบปญญาประดิษฐมาใชวิเคราะหขอมูลดาน
การศึกษาทางบัญชี เชน วิเคราะหคําสําคัญท่ีปจจุบันนิยมนําผนวกในคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรการบัญชีในสถาบัน
ตาง ๆ  เพ่ือกําหนดทิศทางการศึกษาใหเปนไปตามแนวเดียวกัน การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลดานการฝกงานของ
นักศึกษา เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการของผูประกอบการในปจจุบัน เปนตน

ด�านอื่น ๆ
งานดานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของนอกเหนือจากวิชาชีพบัญชีท้ัง 6 ดาน เชน การตรวจสอบและควบคุมภายใน การตรวจสอบ

ระบบสารสนเทศ เปนตน สามารถใชวิทยาการวิเคราะหขอมูลเชิงวินิจฉัยและเชิงแนะนํา เพ่ือคนหาขอเท็จจริงในเชิงลึก
เชนเดียวกับงานดานการสอบบัญชี ทําใหผูตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบระบบสารสนเทศสามารถแสดงความเห็น
ตอกระบวนการควบคุมภายใน การกํากับดูแล และความโปรงใสของกิจการไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน

สรุป
บทความน้ีจัดทําข้ึน เพ่ือใหความรูเก่ียวกับวิทยาการวิเคราะหขอมูล โดยอธิบายถึงความหมาย ประวัติโดยสรุป 

ความสําคัญ ประเภทและกระบวนการของวิทยาการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนยกตัวอยางการนําวิทยาการวิเคราะหขอมูล
ทางบัญชีไปใชในทางธุรกิจและในวิชาชีพบัญชีดานตาง ๆ  นอกจากน้ีผูเขียนมีจุดมุงหมายใหนักบัญชีไทยตระหนักถึงทักษะ
วิทยาการวิเคราะหขอมูลท่ีมีความสําคัญและมีความจําเปนเพ่ิมมากข้ึนอันเน่ืองจากความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีสงผลให
เกิดการเปล่ียนแปลงแบบฉับพลัน รวมถึงสถานการณในรูปแบบฐานชีวิตวิถีใหมท่ีสงผลใหภาคธุรกิจตองปรับตัวอยางรุนแรง 
นักบัญชีถูกคาดหวังใหเขามารวมศึกษาพฤติกรรมและสรางความสัมพันธกับลูกคา ตลอดจนวิเคราะหขอมูล สรางทางเลือก
ใหม ๆ  พยากรณงบการเงิน และใหคําแนะนําแกเจาของกิจการดวยขอมูลวิเคราะหในเชิงลึกและเช่ือถือได นอกจากน้ี
การใชซอฟตแวรสําเร็จรูปใหม ๆ  เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญเร่ิมถูกนํามาใชในหลักสูตรการศึกษาทางบัญชี
มากยิ่งข้ึน โดยนักบัญชีไทยสามารถเติมเต็มส่ิงท่ีขาด โดยการศึกษาเพ่ิมเติมจากแหลงความรูท่ีมีอยูรอบตัวหรือศึกษาตอ
ไดในระดับบัณฑิตศึกษา และทายท่ีสุดผูเขียนเห็นวานักบัญชีไทยควรมีความพรอมสําหรับการเพ่ิมทักษะวิทยาการวิเคราะห
ขอมูลทางบัญชี เพ่ือใชวิเคราะหขอมูลอันมหาศาลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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