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บทคัดย่อ
การสอบบัญชีภายใต้สภาพแวดล้อมที่ Big Data เข้ามามีบทบาทส�ำคัญก�ำลังเป็นความท้าทายที่
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งเผชิญ ซึง่ ปัจจัยส�ำคัญสูค่ วามส�ำเร็จของการสอบบัญชีในยุคนีค้ อื การพิจารณาหาแนวทางการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลBig Data อย่างเป็นระบบ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบั ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
สอบบัญชีตลอดจนทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องในการรองรับการเปลีย่ นแปลงของการสอบบัญชีในอนาคต บทความ
วิชาการฉบับนี้จึงจัดท�ำขึ้นเพื่อน�ำเสนอความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Big Data ความหมายของ Big
Data ในบริบทของงานสอบบัญชี การประยุกต์ใช้ศาสตร์การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analytics) กับการสอบ
บัญชี และข้อเสนอแนะส�ำหรับแนวทางในการบูรณาการ Big Data กับการสอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยทั่วไปการบูรณาการควรประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 ฝ่าย คือ องค์กรผู้รับบริการสอบบัญชี
ส�ำนักงานสอบบัญชี และหน่วยงานสนับสนุนภายนอก ได้แก่ สถาบันการศึกษาและสภาวิชาชีพบัญชี และ
เพื่อให้การบูรณาการเกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาในประเด็นที่
ส�ำคัญ 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ระดับการใช้ Big Data ขององค์กรผูร้ บั บริการสอบบัญชีในการด�ำเนินธุรกิจ
ทีจ่ ะมีผลต่อการสอบบัญชีเพือ่ ให้สำ� นักงานสอบบัญชีสามารถปรับตัวให้กบั สภาพแวดล้อมของการตรวจสอบ
ที่เปลี่ยนแปลงไป และการพิจารณาบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานสนับสนุนที่ควรมี
ค�ำส�ำคัญ: แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ การสอบบัญชี

Abstract
A prevailing big challenge encountered by auditors in the era of Big Data for a successful
audit is to investigate the means to benefit for applying Big Data systematically. Hence, the purpose
of this paper is to prepare professional practitioners including all parties involved in meet the
emerging change in audit. It covers the following topics: basic knowledge in Big Data, definition
of Big Data in the context of audit, application of data analytics in audit work, and suggestion
for guideline of effective integration of Big Data into auditing. Generally, three parties should
be involved in the integration of Big Data into audit work: audit firm’s clients, audit firms, and
external supporting organizations. The latter encompass educational institutions and professional
organizations. In order to drive the integration guideline efficiently, two major factors should be
considered. One consideration is related to analysis of the level of the effect on auditing from
using the clients’ Big Data in their operations. In addition, the appropriate roles and duties of
the supporting organization should be considered.
Keywords: Big Data, Auditing
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การสอบบัญชีในยุค Big Data
1. บทน�ำ

ในปัจจุบนั โลกเริม่ เข้าสูย่ คุ ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ทีเ่ ทคโนโลยีได้หลอมรวมเข้ากับชีวติ
ประจ�ำวันของมนุษย์อย่างแท้จริง การสือ่ สารและการแลกเปลีย่ นข้อมูลต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วและหลาก
หลาย ส่งผลให้มนุษย์มีข้อมูลมหาศาลอยู่รอบตัว โดยเป็นข้อมูลเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจริง
ข้อมูลที่เป็นจินตนาการ ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง หรือปัจจุบันเรียกว่า Big Data และตราบใดที่เทคโนโลยี
ยังคงพัฒนาไม่หยุดนิ่ง ข้อมูลเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหลายเท่า ทั้งในแง่ของปริมาณและในแง่ของ
ความหลากหลาย ดังนั้นในทุกวงการจึงมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการคิดหาวิธีใช้ประโยชน์
จากข้อมูลเหล่านัน้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างความมัน่ คง
ให้กับองค์กร ตลอดจนถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม
ส�ำหรับวิชาชีพสอบบัญชี เมื่อ Big Data ก�ำลังเข้ามามีบทบาทส�ำคัญ ผู้สอบบัญชีก็จ�ำเป็นต้องมี
การปรับตัวเพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น
ทั้งนี้ Big Data ในมุมมองของผู้สอบบัญชี คือ ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการทางธุรกิจ
ขององค์กรไม่วา่ จะเป็นรายการค้าทีเ่ กิดขึน้ ภายในองค์กรเอง ข้อมูลของคูแ่ ข่งหรือกิจการอืน่ ทีม่ รี ปู แบบการ
ด�ำเนินธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงกัน หรือ ข้อมูลคูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอืน่ ๆ ทีส่ ง่
ผลกระทบต่อความถูกต้องตามทีค่ วรของงบการเงิน ดังนัน้ การวางแผนกลยุทธ์ของส�ำนักงานสอบบัญชีเพือ่
ให้ Big Data เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรนั้น ควรเริ่มพิจารณาทั้งจากปัจจัยภายนอก คือ องค์กรผู้รับ
บริการสอบบัญชี และปัจจัยภายในคือส�ำนักงานสอบบัญชีเองเกี่ยวกับความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ทจี่ ำ� เป็นและความพร้อมทางด้านบุคคลากร ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาใน
อนาคต
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Big Data
ความหมายของ Big Data ในบริบทของงานสอบบัญชี การประยุกต์ใช้ศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล (Data
Analytics) ส�ำหรับแต่ละกระบวนการสอบบัญชี ตลอดจนข้อเสนอแนะส�ำหรับแนวทางในการบูรณาการ
Big Data กับงานสอบบัญชีให้เกิดประสิทธิภาพเพือ่ เป็นประโยชน์แก่ทงั้ ส�ำนักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชี
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นองค์กรผู้รับบริการสอบบัญชี หน่วยงานสนับสนุน เป็นต้น

2. แนวคิดเกี่ยวกับ Big Data

ในยุคปัจจุบนั โลกถูกขับเคลือ่ นด้วยข้อมูล ผูค้ นต้องพึง่ พิงข้อมูลต่างๆในการตัดสินใจรวมถึงองค์กร
ขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อช่วยใน
การด�ำเนินงาน ประมวลผล วางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ ตลอดจนเพือ่ ใช้สร้างมูลค่าทางธุรกิจ ข้อได้เปรียบ
ในการแข่งขัน ตลอดจนช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ และช่วยในการก�ำหนดและวางแผนเชิงรุกของการ
ท�ำงานในอนาคต แต่เนือ่ งด้วยในยุคปัจจุบนั โลกเริม่ เข้าสูย่ คุ ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั และเทคโนโลยี
ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง น�ำมาซึ่งปรากฏการณ์ที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือการเกิดขึ้นของชุดข้อมูล
ขนาดใหญ่ หรือ Big Data โดย Dumbill (2012) ให้นิยามของ Big Data ว่ามีคุณสมบัติหลัก 3 ประการ
(3V) คือ ปริมาณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มหาศาล (Volume) เกินกว่าขีดความสามารถในการประมวลผลของ
ระบบฐานข้อมูลธรรมดาทีจ่ ะรองรับได้ รวมถึงมีอตั ราการเพิม่ ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมาก (Velocity) และจะ
มีรปู แบบทีห่ ลากหลาย (Variety)ซึง่ อาจจะเป็นรูปแบบทีม่ โี ครงสร้าง ไม่มโี ครงสร้าง และกึง่ มีโครงสร้างก็ได้
และ Big Data Experience Center (2560) เว็บไซต์ ได้อธิบายคุณลักษณะของ Big Data ไว้ว่าคือ ข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจาก
พัฒนาการของเทคโนโลยี และระบบต่างๆ ที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดด ท�ำให้องค์กรต้องเก็บข้อมูลอย่าง
มากมายมหาศาลไว้ โดยถือว่าประชาชนทุกคนเป็นผู้สร้างข้อมูล (Data Generator) ได้ทุกที่ทุกเวลา แต่
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ข้อมูลอาจจะไม่ได้อยูใ่ นรูปแบบทีอ่ งค์กรสามารถน�ำไปใช้ได้ทนั ที หรืออาจมีขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ องค์กร
บางอย่างแฝงอยู่ จากคุณสมบัตขิ อง Big Data ทีก่ ล่าวไปส่งผลให้การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูล
ทีม่ อี ยูอ่ ย่างมหาศาลนัน้ เชือ่ งช้าและขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้จะมีการปรับแต่ง (Tuning) ฐานข้อมูลเพือ่ เพิม่
การประมวลผลและเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ตาม แต่ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้เพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่
เมื่อระบบงานธุรกิจด�ำเนินงานต่อไป ข้อมูลก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนท�ำให้มีปริมาณมหาศาลมากกว่าเดิมซึ่ง
จะลดประสิทธิภาพการเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลลงอีก (ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ,2555)จึงเป็นความท้าทาย
ต่อไปในอนาคตส�ำหรับการคิดหาวิธีใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับ Big Data ในบริบทของงานสอบบัญชี โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ (2559) ได้กล่าวว่าคือข้อมูล
การบันทึกรายการทางธุรกิจและรายการทางบัญชีทกี่ จิ การต่าง ๆ บันทึกอยูใ่ นบัญชีแยกประเภท (General
Ledger) และบัญชีย่อย (Subsidiary Ledger) งบทดลองและงบการเงินของกิจการ รวมทั้งข้อมูลดังกล่าว
ของกิจการอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน ข้อมูลของกิจการคูแ่ ข่งหรือของธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะบางประการ
ที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นผู้สอบบัญชีหรือส�ำนักงานสอบบัญชีที่มีความพร้อมทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่ได้รับการฝึกอบรมจนมีทักษะและความสามารถที่จะน�ำศาสตร์ของการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) มาด�ำเนินการประมวลผลข้อมูลดังที่กล่าวมาเหล่านั้น ย่อมสามรถน�ำ
ข้อมูล Big Data มาใช้ในได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ Connolly (อ้างถึงใน Alles and
Gray, 2015) ได้ให้นิยามของ Big Data ที่ชัดเจนขึ้นว่า Big Data หมายถึง ชุดของข้อมูลหลายประเภทที่มี
ความหลากหลาย ประกอบด้วย ข้อมูลทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน รวมถึงข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอ
กอื่นๆ ที่บรรดาผู้สอบบัญชีให้ความสนใจ โดยจุดตั้งต้นของข้อมูล Big Data ในบริบทงานสอบบัญชี คือ
ข้อมูลรายการค้า (Transactions) รวมกับข้อมูลปฏิสัมพันธ์ (Interactions) และข้อมูลจากการสังเกตการณ์
(Observation) ซึ่งแสดงเป็นสมการได้ดังนี้
Big Data = Transactions + Interactions+ Observations
โดยแต่ละองค์ประกอบในสมการสามารถอธิบายได้ดังนี้
1. ข้อมูลรายการค้า (Transactions) คือข้อมูลที่มาจากระบบงานต่างๆ เช่น ระบบการจัดการทรัพยากร
องค์กร (ERP), ระบบการจัดการโซ่อุปทาน (SCM) ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ข้อมูลใน
กลุ่มนี้มีลักษณะที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนและจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลขององค์กร
2. ข้อมูลปฏิสัมพันธ์ (Interaction) คือข้อมูลที่แสดงการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลโดยเนื้อหามีความ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร เช่น การแสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าของบริษัทในสื่อสังคม
ออนไลน์
3. ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ (Observation) คือข้อมูลที่มาจากเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์
กับเครื่องมือต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ข้อมูลจากระบบการติดตามรถขนส่งสินค้าด้วย GPS
จากองค์ประกอบทั้ง 3 ประการข้างต้น ข้อมูลปฏิสัมพันธ์และข้อมูลจากการสังเกตการณ์ เป็นสิ่งใหม่ที่
ผู้สอบบัญชีต้องเรียนรู้ ซึ่งการจะน�ำข้อมูล 2 ประเภทนี้มาใช้ประโยชน์ ข้อมูลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ
พืน้ ฐานเช่นเดียวกับข้อมูลประกอบการตรวจสอบโดยทัว่ ไป 3 ประการ คือ มีความเกีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์
การตรวจสอบในแต่ละเรือ่ ง (Relevance) มาจากแหล่งข้อมูลทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ (Reliability) และมีความพร้อม
ใช้งานอย่างทันเวลาและง่ายต่อการเข้าถึง (Availability) โดยไม่สร้างภาระต้นทุนส่วนเพิม่ ทีส่ งู เกินไป (CPA
Canada, 2016)
นอกจากนีก้ รอบแนวคิดส�ำหรับค�ำจ�ำกัดความของ Big Data พัฒนาโดย Connolly (2012) (อ้างถึง
ใน Alles and Gray, 2015)ตามภาพที่ 1เป็นประโยชน์ในการอธิบายว่าในอนาคตข้อมูลปฏิสมั พันธ์ (Interaction)
และข้อมูลจากการสังเกตการณ์ (Observation) จะมีบทบาทมากขึน้ ในงานสอบบัญชี และความท้าทายใหม่ๆ
ที่ผู้สอบบัญชีต้องเผชิญคือปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น ตลอดจนความซับซ้อนและหลากหลายของข้อมูล
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ภาพที่ 1 Connolly’s definition of Big Data
ที่มา: Alles and Gray (2015, p.10)
โดย Connolly (2012, อ้างใน Tang and Karim, 2017) ได้กล่าวว่าในอนาคตการใช้ขอ้ มูล Big Data
ในกระบวนการสอบบัญชีจะมีมากน้อยเพียงใดจะพิจารณาได้จากแรงผลักดันในการน�ำ  Big Data มา
ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ 2 ประการคือ การสร้างโอกาสให้เกิดรูปแบบธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ และ
ศักยภาพของข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ทีจ่ ะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Alles (2015) (อ้างถึงใน Tang and Karim, 2017) ที่กล่าวว่าแรงผลักดันส�ำคัญที่น�ำไปสู่การปรับเปลี่ยน
กระบวนการสอบบัญชีนนั้ ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของผูส้ อบบัญชีเป็นหลัก แต่เกิดจากลักษณะการด�ำเนิน
ธุรกิจขององค์กรผู้รับบริการสอบบัญชีว่ามีการน�ำ  Big Data มาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจมากน้อย
หากองค์กรผู้รับบริการสอบบัญชีมีการบูรณาการ Big Data เข้ากับการปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์กร
ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์จนถึงงานประจ�ำวัน (Day-to-day Function) ผู้สอบบัญชีควรต้องพิจารณาปรับ
เปลี่ยนกระบวนการสอบบัญชีให้เหมาะสม เช่น เมื่อบริษัทผู้รับบริการสอบบัญชีมีการน�ำ Big Data มาใช้
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพือ่ วางแผนกลยุทธ์ดา้ นการตลาด ผู้สอบบัญชีควรมีความเข้าใจอย่าง
เพียงพอต่อการน�ำ Big Data มาใช้ในกระบวนการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้สอบบัญชีในการระบุ
ความเสี่ยงขององค์กรและน�ำมาใช้ในขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบต่อไป หรือกรณีบริษัทมีการใช้
เทคโนโลยีการวิเคราะห์เนื้อหาของภาพวีดีโอ (Video Analytics) ในระบบงานคลังสินค้า ผู้สอบบัญชีก็
จ�ำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่ได้นั้นจะน�ำมาใช้ประโยชน์ต่องานตรวจสอบ
รายการสินค้าคงเหลือได้อย่างไร เป็นต้น

3. ศาสตร์แห่งการจัดการข้อมูลในยุค Big Data

เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถบูรณาการ Big Data เข้ากับงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถของผู้สอบบัญชีในการจัดการกับข้อมูลในลักษณะที่เป็น Big Data เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก จึง
ท�ำให้ในปัจจุบันผู้สอบบัญชีต้องเรียนรู้ศาสตร์แห่งการจัดการข้อมูลที่เรียกว่า Data Analytics และน�ำมา
ประยุกต์ใช้กับงานสอบบัญชี ซึ่งโดยทั่วไปค�ำว่า Data Analyticsเป็นศาสตร์ของการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
จาก Big Data เพื่อช่วยในด้านธุรกิจหรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆที่ต้องการซึ่งเริ่มต้นจากความสามารถ
ของเราในการน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดการให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะประมวลผลได้โดยเทคโนโลยีหรือ
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ชุดค�ำสั่งและแบบจ�ำลองที่สร้างขึ้นเพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาใช้หรือแปลความหมายโดย
บุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็น
4 รูปแบบ (เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย และโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ, 2559) ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐาน (Descriptive Analytics) เป็นการวิเคราะห์เพื่อแสดงผลของรายการ
ทางธุรกิจ เหตุการณ์ หรือกิจกรรมต่างๆที่ได้เกิดขึ้น หรืออาจก�ำลังเกิดขึ้น ในลักษณะที่ง่ายต่อ
การเข้าใจ หรือต่อการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น รายงานการขาย รายงานผลการด�ำเนินงาน
2. การวิเคราะห์แบบเชิงวินจิ ฉัย (Diagnostic Analytics) เป็นการอธิบายถึงสาเหตุของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ปัจจัยต่างๆ
และความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันของสิ่งที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น
ความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายต่อกิจกรรมทางการตลาดแต่ละประเภท ซึ่งเป็นก้าวใหม่ที่ช่วยเสริมให้
ตัดสินใจไปในทางที่ถูกต้อง
3. การวิเคราะห์แบบพยากรณ์ (Predictive Analytics) เป็นการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์สิ่งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
หรือน่าจะเกิดขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่ได้เกิดขึ้นแล้วกับแบบจ�ำลองทางสถิติหรือเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์
ต่างๆ (Artificial Intelligence) ตัวอย่างเช่นการพยากรณ์ยอดขายการพยากรณ์ผลประชามติ
4. การวิเคราะห์แบบให้ค�ำแนะน�ำ (Prescriptive Analytics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนที่สุด
เป็นทั้งการพยากรณ์สิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นข้อดีข้อเสียสาเหตุและระยะเวลาของสิ่งที่จะเกิดขึ้นและ
การให้ค�ำแนะน�ำทางเลือกต่างๆที่มีอยู่และผลของแต่ละทางเลือก
ส�ำหรับ Data Analytic ในบริบทของการสอบบัญชีหรือ Audit Data Analytic (ADA) American
Institute of Certified Public Accountant (AICPA, 2015) ได้ให้ค�ำนิยามว่า การใช้ Data Analytic เพื่อ
ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการตรวจสอบ คือ ศาสตร์และศิลปะในการค้นพบและวิเคราะห์รปู แบบ การวิเคราะห์
การเบี่ยงเบน และความคลาดเคลื่อน รวมถึงการดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ จากข้อมูลที่อ้างอิงหรือ
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งของการตรวจสอบ ผ่านการวิเคราะห์ การสร้างแบบจ�ำลองและการสร้างภาพข้อมูล (Data
Visualization) ที่มีการผสมผสานระหว่างข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการระบุและ
ประเมินความเสีย่ งของการตรวจสอบและน�ำมาใช้ในการวางแผนและการปฏิบตั งิ านตรวจสอบต่อไป จาก
ผลการศึกษาของ Liu (2014) (อ้างถึงใน Appelbaum, Kogan, & Vasarhelyi, 2015) การแบ่งประเภท
Audit Data Analytic แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Exploratory Audit Data Analyticsและ Confirmatory
Audit Data Analytics
1. Exploratory Audit Data Analytics
เป็นการใช้ Data Analytics ในลักษณะการตรวจสอบแบบอุปนัย คือเริ่มต้นจากข้อมูลในงบการเงิน
เหมาะส�ำหรับช่วงวางแผนการตรวจสอบเพือ่ ท�ำความเข้าใจในสภาพแวดล้อมขององค์กร การระบุและ
การประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงและการออกแบบขั้นตอนการตรวจสอบ
เพิ่มเติมตัวอย่างของ Exploratory audit data analyticsเช่น
- Cluster Analysis หรือ การวิเคราะห์จัดกลุ่ม เป็นเทคนิคการแบ่งกลุ่มหน่วยข้อมูล โดยหน่วย
ข้อมูลทีเ่ ป็นสมาชิกของกลุม่ เดียวกันจะมีความเหมือนหรือมีลกั ษณะทีใ่ กล้เคียงกัน และมีความแตกต่างจาก
หน่วยข้อมูลที่เป็นสมาชิกของกลุ่มอื่น ๆ
- Text and Data Mining หรือ การท�ำเหมืองข้อมูลคือ กระบวนการที่กระท�ำกับข้อความ (โดย
ส่วนใหญ่จะมีจ�ำนวนมาก) เพื่อค้นหารูปแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อความนั้น โดย
อาศัยหลักสถิติ การรู้จ�ำ การเรียนรู้ของเครื่อง หลักคณิตศาสตร์ หลักการประมวลเอกสาร (Document
Processing) หลักการประมวลผลข้อความ (Text Processing)
- Data Visualization หรือ การถ่ายทอดข้อมูลไปสูร่ ะบบการรับรูโ้ ดยภาพคือ การน�ำภาพมาแสดง
ข้อมูลเชิงปริมาณที่สามารถวัดได้ โดยแสดงในรูปแบบแผนภูมิ กราฟ หรือในรูปแบบอื่น เพื่อให้ง่ายใน
การท�ำความเข้าใจ
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2. Confirmatory Audit Data Analytics
เป็นการใช้ Data Analytics ในลักษณะการตรวจสอบแบบนิรนัย คือเริ่มต้นจากประเด็นที่ต้องได้รับ
การยืนยันหรือให้ความเชื่อมั่นตามหลักการตรวจสอบ เช่น การมีอยู่จริง/เกิดขึ้นจริง การวัดมูลค่า
เป็นต้น เหมาะส�ำหรับช่วงการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลในงบการเงินและระบบการ
ควบคุมทีเ่ กีย่ วข้องปราศจากข้อผิดพลาดอย่างมีสาระส�ำคัญ ตลอดจนสอดคล้องกับสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารให้การ
ยืนยัน (Management Assertions) ตัวอย่างของ Confirmatory audit data analytics เช่น
- Regression Analysis หรือการวิเคราะห์การถดถอย เพื่อการพัฒนาตัวแบบทางสถิติ และ
น�ำข้อมูลที่มีมาทดสอบว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่
- Reasonableness Test เพือ่ ประเมินความสมเหตุสมผลของรายการบัญชีหรือเหตุการณ์ทบี่ นั ทึก
ที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น เมื่อมีการกู้ยืมเพิ่มขึ้นบัญชีดอกเบี้ยจ่ายย่อมถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นด้วย
- Traditional File Interrogationเช่น การรวมยอดการค้นหาการบันทึกข้อมูลซ�้ำ การค้นหาข้อมูล
ที่ผิดปกติ
ข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่ของ AICPA (2015) และ International Auditing and Assurance
Standard Board ’s Data Analytics Working Group (DAWG, 2016) ได้กล่าวว่าในปัจจุบัน Data Analytic
สามารถน�ำมาพิจารณาเพื่อใช้ใน 4 กระบวนการหลักของการสอบบัญชี คือการประเมินความเสี่ยง
การประเมินระบบการควบคุมภายใน การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อการตรวจสอบเนื้อหาสาระ และ
การทดสอบเนื้อหาสาระของรายการและยอดคงเหลือ โดยตัวอย่างของการน�ำไปใช้ในแต่ละกระบวนการ
ผู้เขียนสรุปไว้ในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 การน�ำ Data Analytics มาใช้ในกระบวนการสอบบัญชี
กระบวนการ
Audit Data Analytic การน�ำไปใช้/ ประโยชน์
ตัวอย่าง
1. การประเมิน
- Data Visualization - เห็นภาพรวมของธุรกิจได้ - การท�ำแผนภาพเปรียบ
ความเสี่ยงเพื่อ
อย่างชัดเจนภายในเวลา เทียบอัตราก�ำไรขั้นต้น
การจัดท�ำ
อันรวดเร็วมากกว่าการน�ำ ของสินค้าในแต่ละสาย
แผนการ
เสนอในรูปแบบข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ หรือเปรียบ
ตรวจสอบ
ตัวเลขส่งผลให้สามารถ
เทียบกับกลุม่ อุตสาหกรรม
วิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงของธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- Text and Data
Mining

2. การประเมิน
ระบบการ
ควบคุมภายใน

- ได้ข้อมูลทั้งภายในและ - การใช้ข้อมูลที่ได้จาก
ภายนอกองค์กรใน
กระบวนการ Social
รูปแบบที่หลากหลายทั้ง Media Monitoring
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ เกี่ยวกับภาพพจน์องค์กร
ท�ำให้การประเมิน
ในช่วงภาวะวิกฤต
ความเสี่ยงครอบคลุม
ทุกมิติ
- Process Mining of - ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
- การตรวจหาร่องรอย
Event Logs
ส�ำหรับการปฏิบัติตาม
การแก้ไขรายการที่มี
และการละเมิดระบบ
ควมเสี่ยงสูง
การควบคุมภายใน

196 SUTHIPARITHAT

Vol.32 No.103 July - September 2018

ตารางที่ 1 การน�ำ Data Analytics มาใช้ในกระบวนการสอบบัญชี (ต่อ)
กระบวนการ
3. การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ
เพื่อการ
ตรวจสอบ
เนื้อหาสาระ

Audit Data Analytic การน�ำไปใช้/ ประโยชน์
ตัวอย่าง
- Cluster Analysis - ได้ข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ - การจัดกลุ่มลูกหนี้เพื่อ
ตรงตามวัตถุประสงค์การ การส่งหนังสือยืนยันยอด
ตรวจสอบเฉพาะเรื่อง
การจัดกลุ่มสินค้า
เช่น,
คงเหลือเพือ่ การ
สังเกตการณ์ตรวจนับ
- การใช้ตัวแบบ
ทางสถิติ เช่น
Regression
Analysis

- ทดสอบเพือ่ ค้นหารายการ - การทดสอบความสัมพันธ์
ทีม่ แี นวโน้มผิดปกติ หรือ ระหว่างจ�ำนวนค�ำ
ขัดแย้งกับสมมติฐานทีต่ งั้ ร้องเรียนกับยอดขายของ
ไว้ เช่น จ�ำนวนค�ำร้องเรียน สินค้าชนิดหนึ่ง
ต่อสินค้าชนิดหนึง่ เพิม่ ขึน้
อย่างมีสาระส�ำคัญ แต่
ขณะเดียวกันก็มียอดขาย
เพิ่มขึ้นด้วย
4. การทดสอบ
- Traditional file
- ค้นพบข้อผิดพลาดสิ่งผิด - การทดสอบการค�ำนวณ
เนื้อหาสาระของ interrogation
ปกติจากรายการค้า
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
รายการและ
ทั้งหมดได้ภายในระยะ
ยอดคงเหลือ
เวลาอันรวดเร็ว
- Machine Learning, - ประมวลผลและวิเคราะห์ - การค�ำนวณมูลค่าจาก
Cognitive
ข้อมูลได้อย่างมี
การใช้ (value in use)
Computing
ประสิทธิภาพเพื่อวัตถุ
ในกระบวนการทดสอบ
ประสงค์ในการวัดมูลค่า การด้อยค่าของสินทรัพย์
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีบางเรื่องที่มี
ความซับซ้อน
จากผลการศึกษาเกีย่ วกับการน�ำ Data Analytics มาใช้ในงานสอบบัญชีของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
International Auditing Assurance Standard Board (IASB) Centre for Financial Reporting Reform World Bank
รวมถึงผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถสรุปได้วา่ ประโยชน์จากการน�ำ Data Analytics มาใช้ในงานสอบบัญชี
แบ่งได้เป็น 2 ประการหลัก ประการแรกคือการเพิม่ คุณภาพและประสิทธิภาพของงานสอบบัญชี โดยการขยาย
ขอบเขตในด้านปริมาณรายการค้าทีต่ รวจสอบจากการสุม่ ตัวอย่างไปสูก่ ารตรวจสอบรายการค้าทัง้ หมด ซึง่
ท�ำให้ได้หลักฐานการตรวจสอบที่มีคุณภาพ, การขยายขอบเขตการตรวจสอบในด้านประเภทของข้อมูล
โดยสามารถน�ำทัง้ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทีม่ ใิ ช่การเงินมาใช้ในงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ส่งผลถึงการสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจของลูกค้า ภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว และน�ำไปสู่การจัดท�ำแผนการตรวจสอบและกระบวนการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบที่มี
คุณภาพด้วย รวมถึงการค้นพบรูปแบบรายการค้าทีม่ คี วามผิดปกติ ซึง่ เป็นการสร้างโอกาสในการตรวจพบ
การทุจริตได้เพิม่ ขึน้ และเมือ่ มีการน�ำ Data Analytics มาใช้ในการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีอย่างต่อเนือ่ ง
จะน�ำไปสูป่ ระโยชน์ประการทีส่ องคือการพัฒนาทักษะของตัวผูส้ อบบัญชีเอง รวมถึงการน�ำองค์ความรูแ้ ละ
ข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากงานตรวจสอบมาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลทางธุรกิจ และสร้างโอกาสให้สำ� นักงานสอบ
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บัญชีในการน�ำองค์ความรูเ้ หล่านัน้ ไปขยายธุรกิจสูก่ ารให้บริการในด้านอืน่ เช่น การเป็นทีป่ รึกษาทางธุรกิจ
การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบข้อมูลในรายงานความยั่งยืน เป็นต้น
แม้ว่าการน�ำ  Data Analytics มาใช้ในงานสอบบัญชีจะสร้างประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชีหลายประการ แต่การน�ำ  Data Analytics มาปรับใช้อย่างเหมาะสมและให้เกิดประสิทธิภาพ
ยังคงมีความท้าทายที่ต้องน�ำมาพิจารณาอยู่เช่นกัน Early (2015) ได้สรุประเด็นความท้าทายที่ส�ำคัญไว้
ทั้งหมด 3 ประเด็น ประเด็นแรกคือ การพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้าน
Data Analytics ให้กบั ผูส้ อบบัญชี เพราะในอดีตหลักสูตรทางด้านบัญชีได้รบั การออกแบบมาให้ผปู้ ระกอบ
วิชาชีพมีความเชี่ยวชาญในการน�ำหลักการบัญชีมาปรับใช้กับธุรกิจ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการบัญชี แต่ไม่ได้รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ เช่นการวิเคราะห์
ความสมเหตุสมผล การวิเคราะห์สิ่งผิดปกติจากข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นต้น ประเด็นต่อมาเกี่ยวข้องกับ
ความพร้อมใช้ ความเป็นเจ้าของ และความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล โดยความท้าทายทีจ่ ะเกิดขึน้ เช่น การถูก
จ�ำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผูส้ อบบัญชี ความสามารถของโปรแกรมการตรวจสอบในการดึงข้อมูลจาก
ระบบงานทีซ่ บั ซ้อนขององค์กรทีร่ บั บริการสอบบัญชี ตลอดจนปัญหาเกีย่ วกับการตัดสินใจเยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ เนื่องจากปริมาณข้อมูลที่มีมากเกินไปและท�ำให้การพิจารณาตัดสินใจรวบรวมเฉพาะหลักฐานที่
เกี่ยวข้องท�ำได้ยาก เป็นต้น ความท้าทายประการสุดท้าย คือ ความคาดหวังต่อผลงานการสอบบัญชีที่
แตกต่างกันระหว่างผู้ใช้ข้อมูลกับผู้สอบบัญชี โดยในมุมมองของผู้ใช้ข้อมูล เช่น นักลงทุนคาดหวังว่าเมื่อ
น�ำ Data Analytics มาใช้ในกระบวนการตรวจสอบจะท�ำให้ขอ้ มูลมีความถูกต้องทัง้ หมด ในขณะทีต่ ามหลัก
การของการสอบบัญชีคอื การให้ความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ถงึ ขัน้ เป็นข้อยุตซิ งึ่ เป็นประเด็นความท้าทาย
ที่ส�ำคัญที่องค์กรวิชาชีพด้านการสอบบัญชีควรน�ำมาพิจารณา เพื่อการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชีให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
International Data Corporation (IDC) ได้เปิดเผยการประมาณการรายได้จากผลิตภัณฑ์ดา้ นข้อมูล
ทัว่ โลกว่าจะเติบโตอย่างมาก โดยในปี 2016 คาดการณ์วา่ จะเติบโตมากกว่า 130.1 พันล้านดอลลาร์ และ
จะเพิม่ ขึน้ เป็นเป็น 203 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020จากข้อมูลข้างต้นชีใ้ ห้เห็นว่าองค์กรธุรกิจทัว่ โลกมีแนวโน้ม
จะเพิม่ การลงทุนอย่างต่อเนือ่ งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การรองรับ Big data เพราะเชือ่ มัน่ ว่าการมี
ข้อมูลจะช่วยขับเคลือ่ นให้ธรุ กิจเติบโต(ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา, 2560) ดังนัน้ ธุรกิจด้านการสอบบัญชีจงึ จ�ำเป็น
ต้องปรับตัวเช่นกัน เช่น EY ได้น�ำ  Data Analytics เข้ามาช่วยในการตรวจสอบบัญชีอย่างแพร่หลายมา
เป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยค�ำว่า Data Analytics ที่น�ำมาใช้ในการตรวจสอบบัญชีของ EY มิได้หมายความ
เฉพาะการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลตัวเลขในงบการเงินของรอบบัญชีปัจจุบันกับรอบบัญชีอดีต หรือ
ของกิจการเปรียบเทียบกับคู่แข่งเท่านั้น แต่ยังมีความหมายรวมถึงการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
คอมพิวเตอร์มาใช้ ได้แก่ Robotics (คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์) Machine Learning (คอมพิวเตอร์ ที่สามารถ
เรียนรู้) และ Cognitive Computing (ปัญญาประดิษฐ์/คอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์) มาใช้กับกระบวนการ
และวิธีการตรวจสอบบัญชี (โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ, 2559) และส�ำหรับ KPMG เริ่มแผนการลงทุนระยะยาว
5 ปีที่มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ โดยเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Data
Analytics ด้วยการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ McLaren Applied Technologies และเข้าถือหุน้ ในบริษทั
Bottlenose (Fisher, 2015)

4. การบูรณาการ Big Data กับการสอบบัญชี

จากความหมายและคุณลักษณะของ Big Data ในบริบทของงานสอบบัญชี รวมถึงการน�ำศาสตร์
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data มาใช้ในงานสอบบัญชีตามที่ผู้เขียนได้ศกึ ษาและเรียบเรียงไว้ข้างต้นนั้น
แสดงให้เห็นว่าBig Data ก�ำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในงานสอบบัญขี และการปรับเปลี่ยนวิธี
ปฏิบัติงานการสอบบัญชีให้สอดคล้องกับยุคของ Big Data เป็นสิ่งที่ส�ำคัญซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องควรให้ความสนใจ ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดการการบูรณาการ Big Data เข้ากับงานสอบบัญชีอย่างมี
ประสิทธิภาพควรมีกลุม่ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด 3 ฝ่าย คือ องค์กรผูร้ บั บริการสอบบัญชี ส�ำนักงานสอบ
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บัญชี และหน่วยงานสนับสนุนภายนอก ได้แก่ สถาบันการศึกษาและสภาวิชาชีพบัญชี และการบูรณาการ
ควรมีการพิจารณาใน 2 ประเด็นหลัก ประเด็นแรกคือการวิเคราะห์ระดับการใช้ Big Data ขององค์กร
ผู้รับบริการสอบบัญชีในการด�ำเนินธุรกิจที่จะมีผลต่อการสอบบัญชี ซึ่งระดับการใช้ Big Data ขององค์กร
ผู้รับบริการสอบบัญชีจะเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานของส�ำนักงานสอบ
บัญชี และเมื่อการใช้ Big Data เข้ามามีบทบาทอย่างมีสาระส�ำคัญต่อการสอบบัญชี ประเด็นที่สองที่
ควรได้รับการพิจารณาควบคู่กันไปคือบทบาทของหน่วยงานสนับสนุนในด้านของการพัฒนาหลักสูตรการ
ศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้รองรับกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไป แผนภาพแนวทางการบูรณาการ Big Data เข้ากับงานสอบบัญชีแสดงตามรูปภาพที่ 2
Ø
Ø

Ø

องค์กรผู้รับบริการสอบบัญชี
ระดับการน�ำ Big Data ที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
Ø
Ø

หน่วยงานสนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านบัญชี
การพัฒนามาตรฐานสอบบัญชี
ส�ำนักงานสอบบัญชี
การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคคลากร
การลงทุนในเทคโนโลยีการจัดเก็บและ
การวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพที่ 2 การบูรณาการ Big Data กับการสอบบัญชี

4.1 การวิเคราะห์ระดับการใช้ Big Data ขององค์กรผู้รับบริการสอบบัญชีในการด�ำเนินธุรกิจ
ที่จะมีผลต่อการสอบบัญชี

ความสัมพันธ์จุดเริ่มต้นของการบูรณาการควรพิจารณาจากระดับการใช้ Big Data ขององค์กร
ผู้รับบริการสอบบัญชีในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันโดยตรงกับการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ
งานการสอบบัญชี และเมื่อได้ประเมินแล้วพบว่าองค์กรผู้รับบริการสอบบัญชีมีการบูรณาการ Big Data
เข้ากับการปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์กรย่อมเป็นแรงผลักดันที่ส�ำคัญให้ส�ำนักงานสอบบัญชีควรต้อง
พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานการสอบบัญชีให้เหมาะสม ซึ่งการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานควร
พิจารณาใน 2 ส่วนหลัก คือ การพัฒนาบุคคลากร และการลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในส่วนแรก
คือ การพัฒนาบุคคลากรให้มคี วามรูแ้ ละทักษะขัน้ สูงในศาสตร์การวิเคราะห์ขอ้ มูล Big Data หรือทีเ่ รียกกัน
ว่า Data Analytics ซึง่ ควรพัฒนาควบคูไ่ ปกับทักษะในการคิดวิเคราะห์ในเรือ่ งของการผสมผสานกันของข้อมูล
ทีใ่ ช้ในการตรวจสอบ ซึง่ ในยุคของ Big Data ข้อมูลทีใ่ ช้ในการตรวจสอบมาจาก 2 แหล่ง คือ ข้อมูลทางบัญชี
แบบดัง้ เดิมทีม่ ลี กั ษณะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและมีโครงสร้าง และข้อมูล Big Data ทีม่ รี ปู แบบหลากหลาย
โดยทัว่ ไป ข้อมูล Big Data เป็นหลักฐานในเชิงสนับสนุนทีม่ สี ว่ นช่วยให้หลักฐานการสอบบัญชีมคี วามเพียงพอ
น่าเชือ่ ถือ และเกีย่ วข้องกับการตรวจสอบมากขึน้ (Tang and Karim, 2017) ส�ำหรับการพิจารณาในประเด็น
นีผ้ สู้ อบบัญชีควรสามารถระบุขอ้ มูลทีม่ แี นวโน้มเกีย่ วข้องกับการตรวจสอบในแต่ละเรือ่ งได้ รวมถึงวางแผน
ในการรวบรวมข้อมูลและการบูรณาการเข้ากับหลักฐานอืน่ ๆต่อไปตัวอย่างเช่น การตรวจสอบเพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าการขนส่งสินค้าได้เกิดขึ้นจริง หลักฐานการสอบบัญชีที่เราคุ้นเคยกันคือ ใบส่งสินค้า และส�ำหรับข้อมูล
ส�ำคัญเพิม่ เติมทีจ่ ะท�ำให้ระดับความเชือ่ มัน่ ของผูส้ อบบัญชีเพิม่ ขึน้ ส�ำหรับรายการขนส่งสินค้าคือ ข้อมูลจาก
ระบบการติดตามรถขนส่งสินค้าด้วย GPS เป็นต้นนอกจากการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Big
Data ที่เป็นทักษะด้านความรู้ความสามารถ (Hard Skills) การพัฒนาทักษะทางด้านสังคม (Soft Skills)
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เช่น การสื่อสาร การท�ำงานเป็นทีม การเจรจาต่อรองเป็นอีกทักษะหนึ่งที่บุคคลากรควรได้รับการพัฒนา
ส�ำหรับในส่วนที่สองคือ การลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ที่จำ� เป็นของส�ำนักงาน
สอบบัญชี ซึ่งครอบคลุม 2 ส่วนหลัก คือเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลเช่น Hadoop HDFS, NoSQL, MPP
Database เป็นต้น และเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูล เช่น เทคโนโลยีในการท�ำ  Machine Learning
ได้แก่ R Hadoop, Mahout, Azure Machine Learning, เทคโนโลยีส�ำหรับการท�ำ Data Visualization อาทิ
เช่น Tableau, Pentaho เป็นต้น (ธนชาติ นุ่มนนท์, 2558) โดยปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งด้านกลุ่มลูกค้าของส�ำนักงานสอบบัญชี ในปัจจุบันและในอนาคต
และศักยภาพของบุคคลากรของส�ำนักงานสอบบัญชีซึ่งการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบจะมีมูลค่าการลงทุนที่
สูงมากจึงอาจเหมาะส�ำหรับส�ำนักงานสอบบัญชีชั้นน�ำ  (Big4) แต่ส�ำหรับส�ำนักงานสอบบัญชีขนาดกลาง
และขนาดเล็กทางเลือกที่น่าสนใจคือการเลือกใช้ โปรแกรมส�ำเร็จรูปช่วยในการตรวจสอบ (Generalized
Auditing Software) ที่ในปัจจุบันได้พัฒนาไปในระดับที่รองรับข้อมูลในปริมาณมากและเชื่อมต่อกับข้อมูล
ที่หลากหลายและซับซ้อน ตลอดจนมีค�ำสั่งช่วยในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมตามหลักการของ Audit Data
Analytics โดยตัวอย่างของโปรแกรมส�ำเร็จรูปช่วยในการตรวจสอบในท้องตลาดที่มีผู้นิยมใช้กันอยู่ใน
ขณะนี้ เช่น IDEA by Case ware International และACL Analytics Exchange by ACL Services เป็นต้น

4.2 การพิจารณาบทบาทของหน่วยงานสนับสนุน

เพือ่ ให้การบูรณาการ Big Data กับการสอบบัญชีขบั เคลือ่ นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ กลุม่
บุคคลอีกฝ่ายที่ควรเข้ามามีบทบาทในลักษณะของการส่งเสริม คือหน่วยงานสนับสนุนภายนอก ได้แก่
สถาบันการศึกษาและสภาวิชาชีพบัญชี โดยทั้ง 2 ฝ่ายควรร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านบัญชี
ของสถาบันการศึกษาให้มีจุดเน้นเพิ่มเติมคือการบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็น
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ Accounting Accreditation Standard A7 ของ Association to Advance
Collegiate Schools of Business (AASCB) ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปคือ หลักสูตรการศึกษาทางบัญชีควรสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรูเ้ พือ่ ให้ผเู้ รียนได้รบั การพัฒนาทักษะและความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการบูรณาการศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชี ซึ่งขอบเขตของเนื้อหาควร
ครอบคลุมตัง้ แต่ การสร้างข้อมูล (Data Creation) การใช้ขอ้ มูลร่วมกัน (Data Sharing) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
(Data Analytics) การท�ำเหมืองข้อมูล (Data Mining) การจัดท�ำรายงาน (Data Reporting) และการจัด
เก็บข้อมูลร่วมกันระหว่างองค์กร (Data Storage) และเนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ว การพัฒนาบุคคลากรภายใต้ระบบการศึกษาอย่างเดียวคงไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการ
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องในรูปแบบการฝึกอบรมในระหว่างปฏิบัติงานหรือการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้
กับบริษัท/ส�ำนักงานสอบบัญชีจึงเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาควบคู่ไปด้วย และประเด็นส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่
จะส่งผลให้การบูรณาการ Big Data เข้ากับงานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพคือการพัฒนามาตรฐานการสอบ
บัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุค Big Data จากงานวิจัยของ Krahel
and Titera (2015) และ Tang and Karim (2017) ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานการสอบบัญชี
ไว้ใน 3 ส่วนส�ำคัญ ส่วนแรกคือเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ควรเปลี่ยนจากการสุ่มตัวอย่างเป็นเก็บ
รวบรวมข้อมูลประชากร รวมถึงข้อชีแ้ จงเกีย่ วกับการเลือกใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลและแนวคิดเกีย่ วกับ
การก�ำหนดระดับความมีสาระส�ำคัญในการตรวจสอบด้วย ส่วนที่สองคือเรื่องการก�ำหนดสมรรถนะของ
ผูส้ อบบัญชีทคี่ วรมีการก�ำหนดอย่างเฉพาะเจาะจงแทนทีจ่ ะก�ำหนดไว้อย่างกว้างๆ ซึง่ สมรรถนะของผูส้ อบ
บัญชีที่ควรได้รับการก�ำหนดเพิ่มเติม ได้แก่ ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมากและมีลักษณะ
ที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data)และส่วนสุดท้ายคือมาตรฐานการสอบบัญชีควรให้ความส�ำคัญกับ
การก�ำกับดูแลความมีประสิทธิผลของระบบและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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จากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดคลังข้อมูลมากมาย
มหาศาลที่เป็นแหล่งทรัพยากรความรู้ให้กับทุกสาขาอาชีพ หรือที่เราเรียกกันว่า Big Data การสอบบัญชี
เป็นหนึ่งในสาขาวิชาชีพที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคของ Big Data เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน และในขณะเดียวกันเพื่อลดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นด้วยดังนั้นบทความฉบับนี้จึงได้จัด
ท�ำขึ้นเพื่อน�ำเสนอภาพรวมของการสอบบัญชีในยุค Big Data โดยครอบคลุมหัวข้อที่ส�ำคัญคือ ความรู้
ความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ Big Data ความหมายของ Big Data ในบริบทของงานสอบบัญชี ศาสตร์
ของการวิเคราะห์ข้อมูลส�ำหรับงานสอบบัญชีในยุค Big data และข้อสนอแนะในการบูรณาการ Big Data
กับงานสอบบัญชีให้เกิดประสิทธิภาพที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของผู้รับบริการสอบบัญชี
ส�ำนักงานสอบบัญชี และหน่วยงานสนับสนุนโดยแต่ละภาคส่วนควรท�ำความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่
ของตนเอง รวมถึงผลกระทบของบทบาทและหน้าทีข่ องตนต่อการบูรณาการ และสิง่ ส�ำคัญอีกประการหนึง่
ทีท่ ำ� ให้การบูรณาการเกิดประสิทธิภาพคือการวางแนวทางในการท�ำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในลักษณะ
ของการประสานความร่วมมือ (Collaborative) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย
ตัวอย่างเช่น ระหว่างผูร้ บั บริการสอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีการประสานความร่วมมือกันอาจอยูใ่ น
รูปแบบของการตรวจสอบแบบต่อเนือ่ ง (Continuous Audit) โดยส�ำนักงานสอบบัญชีจะได้รบั ความรูค้ วาม
เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของ Big Data ต่อรูปแบบธุรกิจที่ตรวจสอบ และน�ำมาใช้ในการปรับตัว
ของส�ำนักงานสอบบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และเมื่อมีการ
ท�ำงานประสานงานกันอย่างใกล้ชดิ การติดต่อสือ่ สารระหว่างผูร้ บั บริการสอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชี
จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ตรงกันต่อวัตถุประสงค์และกระบวนการสอบ
บัญชีได้มากยิ่งขึ้น และส�ำหรับหน่วยงานสนับสนุนควรท�ำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในเชิงรุกเช่นการพัฒนา
หลักสูตรของสถาบันการศึกษาควรเน้นในลักษณะการพัฒนาความรูต้ อ่ เนือ่ งเพือ่ ให้บคุ คลากรมีความรูแ้ ละ
ทักษะที่ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพขององค์กรวิชาชีพ
ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มวิชาชีพ (practitioner)ที่เกี่ยวข้องเช่นผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ออกแบบระบบงาน ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามาตรฐาน เพื่อให้
มาตรฐานมีความทันสมัยและน�ำไปใช้ได้กับสถานการณ์จริง
เนื่องด้วย Big Data เป็นหัวข้อการศึกษาที่เป็นเรื่องใหม่และจ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอีกมาก
จึงเป็นโอกาสส�ำหรับการวิจัยในอนาคต โดยหัวข้อการศึกษาที่น่าสนใจเช่น ผลกระทบของ Big Data ที่มี
ต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการตรวจสอบงบการเงิน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการน�ำ Big Data
มาใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน, ทักษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับผูส้ อบบัญชีสำ� หรับการปฏิบตั งิ านในยุค Big Data
และการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการน�ำBig Data มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละกระบวนการสอบ
บัญชี ทั้งในมุมมองของผู้สอบบัญชีและมุมมองของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้บริหารฝ่ายบัญชี ผู้เขียนมุ่งหวังว่าบทความฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วน
ที่จะได้เห็นภาพรวมในการบูรณาการ Big Data กับงานสอบบัญชี ตลอดจนการเชื่อมโยงบทบาทหน้าที่
ของแต่ละภาคส่วนเพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ นการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงผูท้ สี่ นใจทัว่ ไปทีจ่ ะได้
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการสอบบัญชีในยุค Big Data และทิศทางของการพัฒนา
ในอนาคต
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