โดย นายกฤษฎา วรรธนะภาคิิน
รองกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายการเงิินและบััญชีี บริิษััท โออิิชิิ กรุ๊๊�ป จำกััด (มหาชน)
กรรมการในคณะกรรมการวิิชาชีีพบััญชีีด้้านการทำบััญชีี
คณะทำงานพััฒนาและศึึกษาความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีเพื่่�อการทำบััญชีี

นักบัญชีกับการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อใช้ประโยชน์ภาคธุรกิจ
ในปััจจุุบัันมีีการพููดถึึงเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลเพื่่�อนำมาวิิเคราะห์์ให้้เห็็นโอกาสในการแก้้ปััญหาหรืือ
พััฒนาธุุรกิิจต่่าง ๆ อย่่างแพร่่หลาย หรืือที่่�เรารู้้�จัักในศััพท์์ภาษาอัังกฤษว่่า “Data Analytics” ซึ่่�งเพื่่�อน ๆ
นัักบััญชีีหรืือสมาชิิกสภาวิิชาชีีพบััญชีีหลาย ๆ ท่่านคงได้้ติดิ ตามจากการถ่่ายทอดความรู้้�ผ่่าน Facebook Live
หรืือ คอร์์สอบรมจากทางสภาวิิชาชีีพบััญชีีมาบ้้างแล้้ว ซึ่่�งน่่าจะทำให้้เกิิดความเข้้าใจเบื้้�องต้้นพอสมควร
จึึงขออนุุญาตนำความรู้้�บางส่่วนในเชิิงภาคปฏิิบัติั มิ าถ่่ายทอดให้้เพื่่อ� น ๆ ได้้เข้้าใจและเห็็นภาพว่่า นัักบััญชีีนั้้น�
จะสามารถนำเรื่่�อง Data Analytics มาประยุุกต์์ใช้้กัับงานให้้เกิิดประโยชน์์ในธุุรกิิจหรืือกิิจการได้้อย่่างไร
ทุุกท่่านเคยสงสััยบ้้างไหมครัับว่่าเหตุุใดนัักบััญชีีอย่่างเรา ๆ จึึงต้้องเริ่่�มมาใส่่ใจเรื่่�องการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
กัันมากขึ้้�นในปััจจุุบััน ส่่วนหนึ่่�งคงเป็็นเพราะการดำเนิินธุุรกิิจในปััจจุุบัันนั้้�นมีีการเก็็บข้้อมููลจากรายการธุุรกิิจ
ในลัักษณะเป็็นรููปแบบดิิจิิทััลมากขึ้้�น เช่่น การค้้าขายออนไลน์์ ธุุรกรรมทางโทรศััพท์์มืือถืือ เป็็นต้้น ซึ่่�งเครื่่�องมืือ
ที่่�ใช้้ในการประมวลผลเพื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููลก็็มีีมากมายและต้้นทุุนไม่่สููงเมื่่�อเทีียบกัับอดีีต ดัังนั้้�น กิิจการต่่าง ๆ
จึึงหัันมาให้้ความสำคััญกัับการเก็็บฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่ เพื่่�อที่่�จะสามารถวิิเคราะห์์และหาโอกาสทางธุุรกิิจ
เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ ลดค่่าใช้้จ่่าย หรืือพััฒนาการผลิิต การบริิการให้้รวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ดัังนั้้�น
จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงได้้ว่่า ฝ่่ายบััญชีีหรืือนัักบััญชีีเองก็็ถููกความคาดหวัังจากฝ่่ายธุุรกิิจอื่่�น ๆ ว่่าจะเป็็น
ผู้้�ที่่�สามารถจะช่่วยในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลต่่าง ๆ ให้้เกิิดภาพที่่�บููรณการณ์์ (Integration View) ในการตอบคำถาม
ทางธุุ รกิิจ ได้้ อ ย่่ า งเกิิดประโยชน์์ แ ละทัั น ต่่ อ เวลา และที่่� ส ำคัั ญ ที่่� สุุ ด สามารถบอกผลกระทบทางการเงิิน
จากการตััดสิินใจธุุรกิิจต่่าง ๆ ได้้อย่่างแม่่นยำและรวดเร็็ว
มีีบทความหนึ่่�งที่่�น่่าสนใจเกี่่�ยวกัับเรื่่�อง Data Analytic ที่่�ผู้้�เขีียน ได้้ให้้มุุมมองว่่า การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ในอนาคตก็็คืือ “การวิิเคราะห์์ข้้อมููลแบบให้้คำแนะนำ (Prescriptive Analytics)” แล้้วมัันแตกต่่าง
จากการวิิเคราะห์์ข้้อมููลแบบอื่่�นอย่่างไร

ก่่อนอื่่นในบทความนั้้�น ได้้พููดถึึงวิิธีีวิิเคราะห์์ข้้อมููลทั่่�วไปใน 3 รููปแบบ
01
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลแบบพื้้�นฐาน (Descriptive Analytics) คืือ การที่่�สรุุปข้้อมููลเชิิงบรรยาย เช่่น
ยอดขาย จำนวนผู้้�เข้้าชมเว็็บไซต์์ และจำนวนรายการการตลาด เป็็นต้้น การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลลัักษณะนี้้�
จะให้้ เ ห็็ น ว่่ า เกิิดอะไรขึ้้� น ซึ่่� ง ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น ข้้ อ มูู ล ในอดีี ตที่่� เ กิิดขึ้้� น แล้้ ว นัั ก บัั ญ ชีี เ ราก็็ จ ะมีี คุ้้� นเคย
การวิิเคราะห์์ประเภทนี้้� ก็คืื็ อ งบการเงิินที่่�เราจััดทำทุุก ๆ ไตรมาส หรืือประจำปีี หรืือรายงานยอดขาย
และค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ในกิิจการ เป็็นต้้น

02
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลแบบพยากรณ์์ (Predictive Analytics) คืือ การวิิเคราะห์์เพื่่�อพยากรณ์์ว่่า
จะเกิิดเหตุุการณ์์อะไรขึ้้�น ตััวอย่่างที่่�มัักจะเห็็นกัับบ่่อยครั้้�งก็็คืือ ข้้อมููลประมาณการต่่าง ๆ เช่่น
ยอดขาย และจำนวนลููกค้้าที่่�จะเข้้าใช้้บริิการจากข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) ซึ่่�งใช้้เครื่่�องมืือ
ในการรวบรวมประมวลผลเพื่่�อจะสร้้างประมาณการจากแนวโน้้มของข้้อมููลที่่�ดัังกล่่าว 

03
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลแบบให้้คำแนะนำ (Prescriptive Analytics) คืือ การวิิเคราะห์์ที่่�มีีความซัับซ้้อน
มากขึ้้�น จาก Predictive Analytics และใช้้ในภาคธุุรกิิจปััจจุุบัันมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ เนื่่�องจากสามารถ
ที่่�จะบอกได้้ว่่า หากมีีการปรัับเปลี่่�ยนปััจจััยในการทำธุุรกิิจต่่าง ๆ ไปแล้้ว ทั้้�งภายในและภายนอก
จะเกิิดผลกระทบอย่่างไรต่่อกิิจการและมีีทางเลืือกใดบ้้างที่่�เราจะสามารถจััดการหรืือเตรีียมพร้้อม
ในการดำเนิินการได้้ล่ว่ งหน้้า สำหรัับหลาย ๆ สถานการณ์์ที่่อ� าจจะเกิิดขึ้้น� ซึ่ง่� ตรงนี้้�เป็็นจุุดที่่�ทำให้้เราเห็็นว่่า
การวิิเคราะห์์ลัักษณะนี้้� จะต้้องมีีการวางฐานข้้อมููลที่่�ดีีอย่่างเป็็นระบบและมีีการตั้้�งคำถามทางธุุรกิิจ
สำหรัับการเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ที่่�จะเกิิดขึ้้น� อย่่างครบถ้้วน เพื่่อ� ที่่�จะสามารถวิิเคราะห์์และสรุุปออกมา
เป็็นแนวทางการแก้้ไขปััญหา หรืือแนวทางพััฒนาธุุรกิิจต่่าง ๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผลและทัันต่่อเวลา
เมื่่อ� เราได้้ทบทวนเนื้้�อหาวิิธิกิ ารวิิเคราะห์์แล้้ว ผมขอนำเข้้าสู่่�ขั้้น� ตอนที่่ใ� ช้้กันั โดยทั่่�วไปในทางธุุรกิิจสำหรัับการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล ซึ่่ง� เกี่่ยว
� ข้้องกัับ
นัักบััญชีีทุุกท่่าน นั่่�นก็็คืือ การวิิเคราะห์์เพื่่�อตอบโจทย์์หรืือปััญหาทางธุุรกิิจ ตััวอย่่างเช่่น หาก CEO ของบริิษััทมีีกลยุุทธ์์ที่่�จะเพิ่่�มยอดขายและกำไร
ในปีีหน้้า และมอบหมายให้้ฝ่่ายบััญชีี ช่่วยเสนอข้้อแนะนำว่่ามีีแนวทางอย่่างไรบ้้าง
ก่่อนอื่่�นเราคงต้้องจะเริ่่�มตั้้�งหลัักก่่อนว่่า โจทย์์ของท่่าน CEO นั้้�นจริิง ๆ แล้้ว  เราในฐานะนัักบััญชีีจะสามารถให้้ข้้อเสนอแนะสำหรัับกลยุุทธ์์
ในปีีหน้้าในมุุมไหนได้้บ้้าง แน่่นอนว่่าต้้องเป็็นเรื่่�องของตััวเลขไม่่ว่่าจะเป็็นทั้้�งยอดขายและกำไร ซึ่่�งมองเผิิน ๆ อาจจะเข้้าใจได้้ว่่า คงวาดหวัังให้้
เราจััดทำประมาณการยอดขายและกำไรสำหรัับกลยุุทธ์์ดัังกล่่าว โดยอิิงจากตััวเลขแนวโน้้มต่่าง ๆ แต่่แค่่นี้้�อาจจะไม่่พอเพีียงในการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ
เพราะยัั ง ไม่่ ไ ด้้ ภ าพที่่� เ ชื่่� อ มโยงกัั บ ฝ่่ า ยอื่่� น ๆ ในองค์์ ก รไม่่ ว่่ า จะเป็็ น ฝ่่ า ยขาย ฝ่่ า ยตลาด หรืือฝ่่ า ยผลิิต เป็็ น ต้้ น การวิิเคราะห์์ ข้้ อ มูู ล ที่่� นัั ก บัั ญ ชีี
ควรที่่�จะพิิจารณานั้้�นน่่าจะเริ่่�มจากขั้้�นตอนดัังนี้้�

02

03

แหล่่งข้้อมููลอยู่่�ที่่�ไหน
(Where is source of data?)
ข้้
อ
มูู
ล
อะไรบ้้
า
งที่่�
เ
กี่่
ย
�
วข้้
อ
ง
เมื่่�อเราพอจะทราบว่่า
01
ที่่�จะนำมาวิิเคราะห์์เกี่่�ยวกัับ
ข้้อมููลอะไรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
อะไรคืือคำถาม
คำถามดัังกล่่าว (What kind
การวิิเคราะห์์แล้้ว เราต้้องค้้นหา
ที่่�แท้้จริิงของธุุรกิิจที่่�ต้้อง of data are related to?)
ว่่าจะสามารถที่่�จะเก็็บหรืือ
พิิจารณา (What is
เมื่่�อทราบโจทย์์ เราก็็ควรเริ่่�ม
รวบรวมข้้อมููลมาจากที่่�ได้้
business question?) พิิจารณาข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ซึ่่�งอาจจะเป็็นข้้อมููลจาก
ในที่่�นี้้�เราต้้องพิิจารณา เช่่น สิินค้้าที่่�ขายมีีกี่่�ชนิิด
ระบบบััญชีีของฝ่่ายบััญชีี
ว่่าคำถามของท่่าน
ช่่องทางการขายสิินค้้า
หรืือข้้อมููลของระบบวางแผน
CEO นั่่�นก็็คืือ
มีีที่่�ไหนบ้้าง ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย ทรััพยากรขององค์์กรที่่�เรีียกว่่า
เพิ่่�มยอดขาย
เป็็นอย่่างไร ประเภทไหนบ้้าง
Enterprise Resource
และเพิ่่�มกำไรในปีีหน้้า การทำกำไรของสิินค้้าต่่าง ๆ
Planning (ERP) หรืือข้้อมููล
เป็็นอย่่างไร
จากฝ่่ายขาย และฝ่่ายการตลาด

04
อะไรคืือสมมติิฐาน
หรืือสิ่่�งที่่�จะได้้จาก
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
สำหรัับคำถาม
(What is potential
finding?)

05
จััดทำข้้อสรุุปหรืือ
คำแนะนำให้้
ท่่าน CEO
เพื่่�อประกอบ
การพิิจารณาจััดทำ
กลยุุทธ์์ขององค์์กร 
(Make a
recommendation)
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ตามแบบ Prescriptive Analytics คืือ การให้้คำแนะนำที่่�จะสามารถบอกได้้ถึึงการดำเนิินกลยุุทธ์์ในข้้อสมมติิฐานในรููปแบบต่่าง ๆ และจะเกิิด
ผลลััพธ์์ทางธุุรกิิจอย่่างไร ต้้องทำสิ่่�งใดก่่อนหลััง หรืือแม้้แต่่ว่่าต้้องเตรีียมทรััพยากรหรืือปััจจััยอะไร เพื่่�อที่่�จะสามารถช่่วยให้้กิิจการบรรลุุเป้้าหมาย
ที่่�ตั้้�งไว้้ได้้อย่่างครบถ้้วนและมีีประสิิทธิิผล

