
ขุุมทองใหม่ขุองนัักบััญชีี
	 เริ่่�มหััวเริ่่องมาแบบนี้้�	คงทำำาใหั้พวกเริ่าชาวว่ชาช้พบัญช้	เริ่่�มสนี้ใจว่า	Big	Data	คืออะไริ่	และจะม้ส่วนี้ริ่่วม

กับขุุมทำองนี้้�ได้้อย่่างไริ่

Big Data คืือ อะไร

อะไรที�ทำ�ให้ Big Data มีคืว�มสำำ�คืัญขุ้�นัม�?

	 Big	 Data	 คืือ	 ข้้อมููลข้นาดใหญ่่	 (Volume)	 ท่ี่�มู่และมูาจากหลากหลายแหล่งและรููปแบบ	 เช่่น	 ข้้อมููล 
เป็นข้้อคืวามู	ภาพ	เส่ียง	วิด่โอ	หรืูออื�น	ๆ 	(Variety)	มู่การูเปล่�ยนแปลงอยา่งรูวดเร็ูวและต้้องใช้่คืวามูรูวดเร็ูวในการูปรูะมูวลผล 
ลองนึกถึึงในแต่้ละวินาท่ี่	ข้้อมููลเฉพาะใน	Social	Media	ต่้าง	ๆ	เปล่�ยนแปลงไปข้นาดไหน	(Velocity)	และมู่คืวามูไมู่ชั่ดเจน	
เพรูาะยังเป็นข้้อมููลดิบจำานวนมูากมูายอยู	่การูจะนำาข้้อมููล	Big	Data	มูาใช้่ปรูะโยช่น์ได้	จึงต้้องนำามูาผ่านกรูะบวนการูวิเคืรูาะห์	
(Big	Data	Analytics)

	 คืวามูจรูิงแต้่เดิมู	 ข้้อมููลต่้าง	 ๆ	 ก็มู่อยู่แล้วบนโลกใบน่�	 แต่้สิี�งท่ี่� มู่ผลให้เรูาใช้่ปรูะโยช่น์จาก	 Big	 Data 
ได้อย่างมู่ปรูะสิีที่ธิิภาพมูากขึ้�นก็คืือ

 Growth in Computing Power 

	 	 วิวัฒนาการูข้องคือมูพิวเต้อรู์ท่ี่�นับวันจะมู่ทัี่�งคืวามูเร็ูวในการูปรูะมูวลผลและคืวามูสีามูารูถึ 
	 ในการูจัดเก็บบน	Cloud	Base

 New Sources of Data

	 	 แหล่งข้องข้้อมููล	 ไมู่ว่าจะเป็นในรููปแบบข้อง	 ข้้อคืวามู	ภาพ	 เส่ียง	 วิด่โอหรืูออื�น	ๆ	 ท่ี่�ค้ืนหา 
	 ได้จากหลากหลายช่่องที่าง	ไมู่ว่าจะเป็น	Social	Media,	Search	Engine,	Mobile	Data	รูวมูทัี่�ง 
	 ทุี่กอย่างท่ี่�ถูึกเชื่�อมูโยงผ่าน	IOT	(Internet	of	Things)	ด้วย	Computer	Chips	and	Sensors

 Infrastructure for Knowledge Creation

	 	 โคืรูงสีรูา้งพื�นฐานข้องยคุืดิจิทัี่ลท่ี่�มู่ปรูะสีทิี่ธิิภาพและอำานวยคืวามูสีะดวกในการูคืน้หาและเชื่�อมูโยง 
	 ข้้อมููลเพื�อนำามูาวิเคืรูาะห์และที่ำานายอนาคืต้
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	 กล่าวกันว่ายุคืน่�ใคืรูมู่	Data	อยู่ในมืูอและ
รูู้จักนำาไปใช้่ปรูะโยช่น์	 ผู้นั�นจะเป็นผู้ได้เปรู่ยบ 
ผู้อื�น	 ดังนั�น	 ถ้ึาเรูานึกภาพถึึงบ่อที่อง	 ท่ี่�เข้าไป 
รู่อนที่องกัน	 ถ้ึาคืนท่ี่�ไมู่รูู้จักว่าดินก้อนไหน	 คืือ
สีายแรู่ที่อง	 ก็จะมูองผ่านไปเหมืูอนเห็นก้อนดิน 
ธิรูรูมูดา	ๆ 	ไมู่มู่คืณุค่ืาอะไรู	แต่้คืนท่ี่�มู่สีายต้าแหลมู 
และมูองออกว่า น่� มัูนคืือ	 สีายแรู่ที่องชั่ด ๆ 
ก็จะเหล่ยวกลับมูาคิืดวางแผนว่าจะรู่อนจาก 
ก้อนดินให้กลายเป็นที่องคืำาได้อย่างไรู	 เรืู�องข้อง	
Big	Data	 ก็เช่่นกัน	 เป็นท่ี่�กล่าวกันว่าเหมืูอน 
ขุ้มูที่องแหล่งใหมู่ข้องนักบัญ่ช่่	 ท่ี่�จะมูาแที่นท่ี่� 
ขุ้มูที่องเดิมูหรืูองานในรููปแบบเดิมูท่ี่�เรูากำาลัง 
ที่ะยอยถูึกเที่คืโนโลย่ใหมู่	ๆ	เช่่น	AI,	OCR,	RPA	
แย่งไปคืรูอบคืรูอง	และขุ้มูที่องน่�ยังใหมู่มูากเป็น
โอกาสีข้องคืนท่ี่�มูองเห็น	และฉกฉวยเอามูาใช้่ให้
เป็นปรูะโยช่น์	 นักบัญ่ช่่ท่ี่�รูู้จักปรัูบตั้วและศึึกษา
เก่�ยวกับ	Big	Data	 ในเชิ่งลึก	 จนเห็นโอกาสี 
ท่ี่�จะนำาข้้อมููลเหล่านั�น	มูาพยากรูณ์อนาคืต้ข้อง 
ภาคืธุิรูกิจ	 จะกลายเป็นผู้ได้เปรู่ยบคู่ืแข่้งไป 
หลายขุ้มูเลยท่ี่เด่ยว	 เพรูาะข้้อมููลข้นาดใหญ่่
ข้อง	 Big	 Data	 สีามูารูถึนำามูาใช้่ปรูะโยช่น์ 
ในการูวิเคืรูาะห์แนวโน้มูข้องธุิรูกิจ	และพฤติ้กรูรูมู
ข้องผู้บริูโภคื	ได้แมู่นยำากว่าข้้อมููลแบบเดิมูท่ี่�มู่อยู่
ในวงแคืบ	ๆ

	 Big	Data	ถึกูนำาไปใช้่ในเกอืบทุี่กอุต้สีาหกรูรูมู	
สีำาหรัูบในวงการูบัญ่ช่่	 ในรูะยะแรูกได้มู่การูนำา 
Big	Data	มูาช่่วยในงานสีอบบัญ่ช่่	 เพื�อที่ดแที่น	
Audit	 Sampling	 ท่ี่�เคืยใช้่	 ในการูสุ่ีมูต้รูวจ 
เพื�อหาปรูะเด็นท่ี่�ผิดปกติ้	เพรูาะการูวิเคืรูาะห์จาก 
Big	Data	จะต้รูวจจับได้ในมุูมูมูองท่ี่�กว้างข้วาง
กว่าเดิมู	 ช่่วยให้นักบัญ่ช่่สีามูารูถึไปวิเคืรูาะห์ 
เจาะลึกในปรูะเด็นท่ี่�พบเจอ

	 ข้้อมููลจาก	Big	Data	ยังช่่วยให้นักบัญ่ช่่
นำาผลการูดำาเนินงานข้องลูกค้ืา	ไปเปรู่ยบเท่ี่ยบ 
กับคู่ืแข่้งในอุต้สีาหกรูรูมูเด่ยวกัน	 ซึึ่�งเป็นวิธ่ิ 
ท่ี่�ได้ผลแมู่นยำากว่าการูวิเคืรูาะห์อัต้รูาส่ีวนหรูือ 
การูปรูะมูาณการูท่ี่�เคืยใช้่	 ซึึ่�งสีามูารูถึนำาไปใช้่ 
ในการูข้ยายการูบริูการูในรููปแบบใหมู่	 เช่่นช่่วย
วิเคืรูาะห์และให้คืำาปรึูกษา	แก่ลูกค้ืาในแต่้ละ
อุต้สีาหกรูรูมูแบบ	Niche	Marketing

	 ถ้ึายังนึกไมู่ออก	 ผู้เข่้ยนข้อยกตั้วอย่างท่ี่�เคืย 
ได้ไปดูงานในปรูะเที่ศึอังกฤษเมืู�อย่�สิีบกว่าปีก่อน 
เป็นสีำานักงานบัญ่ช่่ท่ี่� มู่สีาข้าอยู่ ทัี่�วปรูะเที่ศึ 
ท่ี่�รัูบที่ำาเฉพาะกิจการูป๊�มูนำ�ามัูนซึึ่�งมู่รู้านสีะดวกซืึ่�อ 
อยู่ด้วย	 โดยสีำานักงานบัญ่ช่่น่�จะจ้างนักบัญ่ช่่ 
แบบฟรู่แลนซ์ึ่	 คืือ	 นักบัญ่ช่่ท่ี่� เ ป็นแมู่บ้าน 
แล้วเอาเวลาช่่วงท่ี่� ว่างจากภารูกิจงานบ้าน 
มูารูบังานบนัที่กึบญั่ช่่ข้องป๊�มูนำ�ามัูนใกลบ้้านท่ี่�เปน็
ลูกค้ืาข้องสีำานักงานบัญ่ช่่น่�	จะรัูบก่�ป๊�มูก็สุีดแล้วแต่้ 
คืวามูสีะดวกแต้่ในยุคืนั�นยังไมู่มู่รูะบบ	Cloud 
จึ ง ต้้ อ ง เ ข้้ า ไ ป บั น ทึี่ กบน โป รูแก รูมูบั ญ่ ช่่ 
ท่ี่�สีำานักงานบัญ่ช่่ติ้ดตั้�งไว้ท่ี่�ป๊�มูลูกค้ืา	พอสิี�นเดือน	
สีำานักงานบัญ่ช่่น่�	ก็จะมู่รูายงานกำาไรูข้าดทุี่นและ
งบดุลท่ี่�ไมู่ใช่่รูายงานแบบปกติ้	แต่้เป็นรูายงาน
ท่ี่�วิเคืรูาะห์เจาะลึกถึึงอัต้รูาส่ีวนต่้าง	ๆ	 เฉพาะ
อุต้สีาหกรูรูมูป๊�มูนำ�ามัูน	และนำาไปเปรู่ยบเท่ี่ยบ
กับ	Ratio	ข้องป๊�มูนำ�ามัูน	ในรูะดับเข้ต้	หรืูอรูะดับ
ปรูะเที่ศึ	และนำาตั้วเลข้เหล่าน่�มูาให้คืำาปรึูกษาและ
แนะนำาลูกค้ืาในการูพัฒนาธุิรูกิจ	การูวิเคืรูาะห์
เจาะลึกรูายอุต้สีาหกรูรูมูแบบน่�ให้ลูกค้ืาจึงเป็น 
จุดข้ายข้องสีำานักงานบัญ่ช่่น่�	ที่ำาให้เข้ามู่ลูกค้ืา 
ป๊�มูนำ�ามัูนอยู่จำานวนมูากทัี่�วปรูะเที่ศึ	จนสีามูารูถึ 
นำาข้้อมููลมูาที่ำาดัช่น่อุต้สีาหกรูรูมู	 ให้ลูกค้ืานำา
ไปใช้่ได้แต้่ลองคืิดดูถ้ึาเป็นยุคืน่�ท่ี่�สีามูารูถึนำา	
Big	 Data	 มูาวิเคืรูาะห์หาดัช่น่อุต้สีาหกรูรูมู 
จากต้ัวเลข้จรูิงได้กว้างข้วางกว่าเดิมู	นอกเหนือ
จากข้้อมููลเฉพาะในวงข้องลกูค้ืาแบบเดมิู	ผลท่ี่�ได้ 
จะมู่ปรูะโยช่น์ในการูนำาไปใช้่ในการูตั้ดสิีนใจได้
มูากขึ้�นกว่าเดิมูมูากมูาย

	 ฟ๊งดูด่แต่้กรูะบวนการูรู่อนให้ได้ก้อนที่อง 
จากสีายแรู่ที่องคืำา	 ไมู่ได้ได้มูาโดยง่ายฉันใด	
การูนำาเอาข้้อมููล	Big	Data	มูาใช้่ปรูะโยช่น์ก็ไมู่ใช่่
จะได้มูาโดยง่าย	ๆ 	เช่่นกัน	เนื�องจากกรูะบวนการู
ข้อง	Big	Data	 ต้้องการูบุคืลากรูจาก	3	 ฝ่่าย	
1. Data	 Engineer	 2.  Data	 Scientist	 และ 
3.	Data	Analyst	ดังนั�น	เรูาอาจจะต้้องมู่การูลงทุี่น 
หาบุคืลากรูท่ี่�มู่คืวามูรูู้ที่างด้านน่�มูาเสีริูมูทัี่พ	 
นักบัญ่ช่่ท่ี่�มู่อยู่อาจจะสีามูารูถึอยู่ในกรูะบวนการูน่� 
ด้วยการูเป็น	Data	Analyst	โดยการูใช้่	Big	Data	
Analytics	 ในเชิ่งบัญ่ช่่บริูหารู	 ซึึ่�งอาจจะต้้องมู่
การูอบรูมูหาคืวามูรูู้เพิ�มูเติ้มูทัี่�งแบบ	Re-Skill	
และ	Up-Skill

	 สีำา นั ก ง าน บัญ่ ช่่ห รืู อ นั ก บัญ่ ช่่ภาย ใน 
ไมู่เพ่ยงแต้่จะสีามูารูถึช่่วยวิเคืรูาะห์ในเชิ่งลึก	
แต่้ยังสีามูารูถึรูวบรูวมูข้้อมููลในวงกว้างจาก
อุต้สีาหกรูรูมูเด่ยวกัน	เพื�อนำามูาเป็น	Benchmark 
ในการูวางแผนเชิ่งกลยทุี่ธ์ิไดอ่้กด้วย	โดยสีามูารูถึ 
เลือกอุต้สีาหกรูรูมูท่ี่�ถึนัดมูาเป็นจุดข้ายเช่่นเด่ยว
กับท่ี่�กล่าวมูาข้้างต้้น

	 Big	Data	 น่�	นอกจากจะเป็นขุ้มูที่องข้อง
นักบัญ่ช่่ดังท่ี่�กล่าวมูาแล้วข้้างต้้น	ยังเป็นขุ้มูที่อง 
ข้องสีรูรูพากรูในปรูะเที่ศึต่้าง	ๆ	 ท่ี่�เริู�มูนำามูาใช้่ 
ในการูจัดเก็บภาษ่	 เพรูาะเข้าสีามูารูถึเชื่�อมูโยง
ข้้อมููลภายนอกจากแหล่งต่้าง	ๆ	ข้องบุคืคืลหรืูอ
นิติ้บุคืคืลท่ี่�เข้าสีนใจจะต้รูวจสีอบเพื�อนำามูา 
เปรู่ยบเท่ี่ยบกับข้้อมููลท่ี่�ได้ยื�นไว้ในแบบฟอร์ูมู 
การูช่ำารูะภาษ่	 เพื�อจะดูว่าสีมูเหตุ้สีมูผลเพ่ยงใด	
ผู้เข่้ยนหวังว่าบที่คืวามูน่�	จะสีามูารูถึจุดปรูะกาย
ให้นักบัญ่ช่่นำาไปต่้อยอด	 วางแผนมู่ส่ีวนรู่วมู 
เพื�อให้ได้รัูบปรูะโยช่น์จากขุ้มูที่องแหล่งใหมู่ได้
ไมู่มูากก็น้อย

กระบวนการของ Big Data

ตองการบุคคลากรจาก 3 ฝาย

01 Data Engineer

02 Data Scientist

03 Data Analyst 
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