โดย นายกษิิภััท ธนิิตธนาคุุณ
คณะทำำ�งานศููนย์์ความรู้้�ด้้านการสอบบััญชีีในธุุรกิิจที่่�มีีระบบ IT ที่่่�ซัับซ้้อน
ในคณะกรรมการวิิชาชีีพบััญชีีด้้านการสอบบััญชีี
CISA, CDPSE, ISO 19011:2018 (Internal Auditor), ITIL (V.2, V.3), IRCA – ISMS Auditor
(ISO/IEC 27001:2013) and ISFS (ISO/IEC 27002:2005)

น่่ารู้้�สู่่�นัักบััญชีี
“ไก่่ ไ ด้้ พ ลอย” หรืื อ “มีี ค วามรู้้� อะไร คืือ Big Data (สพร. หรืือ DGA, 2561)
ท่่ ว มหัั ว แต่่ เ อาตัั ว ไม่่ ร อด” เป็็ น สำำ� นวน ข้้อมููลแบ่่งออกเป็็น 3 ประเภท ได้้แก่่
ภาษาไทยที่่�ผู้้�เขีียนต้้องการยกมาให้้เห็็นภาพ
• ข้้อมููลที่่มีี� โครงสร้้าง คืือ ข้้อมููลที่่�มีีคอลััมน์์ ฟิิลด์์ หรืือ แถวที่่�
แ ล ะ เ ปรีี ย บ เ ทีี ย บ ใ ห้้ เ ห็็ น ว่่ า เ มื่่� อ ก่่ อ น
	ชััดเจน เช่่น Excel, Access, CSV, SQL DB และ Oracle DB
แต่่ ล ะองค์์ ก รมีีข้้อมููลจำำ� นวนมากมาย
เป็็นต้้น ซึ่่ง� เป็็นข้้อมููลที่่�ถููกใช้้มากที่่�สุุดแต่่มีีปริิมาณน้้อย
มหาศาล แต่่ น่่ า เสีียดายที่่� ไ ม่่ สา มารถนำำ�
• ข้้อมููลที่่ไ� ม่่มีีโครงสร้้าง คืือ ข้้อมููลที่่ไ� ม่่มีีรููปแบบหรืือโครงสร้้าง
มาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์อะไรอย่่างเต็็มที่่�จาก
	ที่่�แน่่นอน เช่่น ข้้อความ รููปภาพ เสีียง และ วีีดิิทััศน์์ เป็็นต้้น
ข้้อมููลเหล่่านั้้�นเลย และยัังคงมีีความจำำ�เป็็น
แทบไม่่มีีการใช้ง้ านแต่่มีีปริิมาณมหาศาล
ต้้ อ งเก็็ บ ข้้อมููลเหล่่ านั้้� น ไว้้ซึ่่� ง ต้้ อ งใช้้ เ นื้้� อ ที่่�
• ข้้อมููลกึ่่�งโครงสร้้าง คืือ ข้้อมููลที่่�มีีการนิิยามโครงสร้้างของ
ในการจััดเก็็ บ จำำ� นวนมหาศาล ซึ่่� ง ส่่ ง ผล
	ข้้อมููลไว้้ แต่่โครงสร้้างเป็็นแบบลำำ�ดัับขั้้�น (Hierarchy) เช่่น
ต่่อต้้นทุุนในการจััดเก็็บและรัักษาข้้อมููลเหล่่านั้น�้
XML และ JSON เป็็นต้้น
อีีกด้้วย ผู้้�เขีียนจึึงขอนำำ�เสนอสำำ�นวนใหม่่เพื่่�อ
ให้้ตรงกัับเหตุุการณ์์นี้้� คืือ “มีีข้้อมููลท่่วมหััว
	ดัังนั้้�น Big Data ก็็คืือ การใช้ง้ านข้้อมููลทั้้�งที่่�มีีโครงสร้้างและ
แต่่เอาตััวไม่่รอด” ซึ่่�งหลาย ๆ องค์์กรจำำ�เป็็น
ไม่่มีีโครงสร้้างเพื่่�อก่่อให้้เกิิดประโยชน์์กัับองค์์กร
ต้อ้ งปิิดตััวไปเพราะไม่่ได้้นำำ�ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์
และนำำ�มาใช้้เปลี่่�ยนแปลงให้้องค์์กรอยู่่�รอด ประโยชน์์ของ Big Data
อย่่ า งยั่่� ง ยืืน จากปัั ญ หาข้้างต้้ น ส่่ ง ผลให้้มีี
•	ทำำ� นายอนาคตหรืือแนวโน้้มของสิิ น ค้้าและผลิิ ตภััณ ฑ์์
ผู้้�เชี่่�ยวชาญได้้คิิดเรื่่�อง “Big Data” ซึ่่�งผู้้�เขีียน
เพื่่�อกำำ�หนดกลยุุทธ์์ขององค์์กร (Strategy Development)
ขอแปลง่่าย ๆ ว่่า “การขุุดเพชรจากคลัังข้้อมููล
•	พััฒนาหรืือออกผลิิ
ตภััณฑ์์ใหม่่ๆ ให้้สอดรัับกัับความต้อ้ งการ
อัันมหาศาล” ซึ่่�งได้้มีีการออกเครื่่�องมืือหรืือ
	ของลููกค้้าที่่�แท้้จริิง (Product Development)
โปรแกรมต่่ า ง ๆ มาใช้้ ใ นการดำำ� เนิิ น การ
•	พััฒนากระบวนการทำำ�งานให้้มีีประสิิทธิิผลและประสิิทธิิภาพ
ในเรื่่อ� งนี้้� รายละเอีียดของเรื่่อ� งราวที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
มากขึ้้�น (Operation Development)
กัับ Big Data มีีดัังนี้้�
•	สร้้างความประทัับใจให้้กัับลููกค้้า (Customer Satisfaction)

การพัฒนากลยุทธ
(Strategy
Development)

การพัฒนา
กระบวนการทำงาน
(Operation
Development)

Big DATA

การพัฒนาผลิตภัณฑ
(Product
Development)

ไม่่ ว่่ า Big Data จะช่่ ว ยในเรื่่� อ งใดก็็ ตา ม
ผู้้�เขีียนคิิดว่่าท้้ายที่่�สุุดองค์์กรต่่าง ๆ ที่่�สนใจและนำำ�
Big Data มาใช้้ก็็เพื่่อ� การทำำ�ให้้ธุรุ กิิจเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน
(Business Sustainability) ผู้้�เขีียนขอยกตััวอย่่าง
เรื่่� อ งประโยชน์์ ใ นการพััฒนากระบวนการทำำ� งาน
ให้้มีีประสิิทธิิผลและประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� (Operation
Development) เช่่ น การนำำ� Big Data มาใช้้
ในการตรวจสอบและป้้องกัันทุุจริติ (Fraud) ของสถาบััน
การเงิิน เป็็นต้้น

ความพึงพอใจ
ของลูกคา
(Customer
Satisfaction)

ธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน
(Business Sustainability)

การทำธุรกรรมการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Banking)

การกูเงิน
(Lending)

การทุจริต
ของสถาบันการเงิน
(Bank Fraud)

บัตรอิเล็กทรอนิกส
(Cards)

การฝากเงิน
(Deposit)

การทุุจริิตของสถาบัันการเงิินอาจเกิิดขึ้้�นในหลายรููปแบบหลายช่่องทางซึ่่�งผู้้�เขีียน
ขอยกตััวอย่่างกลุ่่�มใหญ่่ ๆ ไว้้ 4 กลุ่่�มได้้แก่่

กลุ่มของการทุจริต

รายละเอียดของการทุจริต

การใช้ Big Data แก้ไขปัญหา

การรัับจ้้างเปิิดบััญชีีเพื่่�อใช้ใ้ นการฟอกเงิิน ใช้้การวิิเคราะห์์ข้้อมููลสมุุดบััญชีีเพื่่�อหาแนวโน้้มของการทุุจริิต เช่่น
• มีีบััญชีีหลายบััญชีีที่่�เป็็นเจ้้าของคนเดีียว
• คน ๆ หนึ่่�งมีีบััญชีีในหลายเขตหรืือหลายจัังหวััด
• พฤติิกรรมการฝาก-ถอน เช่่น ฝากแล้้วถอนเลย เป็็นต้้น
การฝากเงิิน (Deposit)

การกู้้�เงิิน (Lending)

การทำำ�ธุุรกรรมการเงิิน
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(Electronic Banking)

การปััดเศษเงิินเข้้าบััญชีีของเจ้้าหน้้าที่่�
ธนาคารหรืือบััญชีี Dummy

ใช้้การวิิเคราะห์์ข้้อมููลการคำำ�นวณจุุดทศนิิยมเพื่่อ� หาแนวโน้้มของการทุุจริติ
เช่่น
• การตรวจสอบเศษทศนิิยมที่่ใ� ช้้กัับระบบ Core Bank ต้อ้ งครบถ้้วนถููกต้้อง
เพราะระบบ Core Bank ส่่วนใหญ่่จะเก็็บทศนิิยมมากกว่่า 2 ตำำ�แหน่่ง
เช่่น อาจเก็็บถึึง 5 ตำำ�แหน่่ง เป็็นต้น้ ดัังนั้้�นเมื่่�อมีีช่่องว่่าง (GAP) ระหว่่าง
ระบบ Core Bank (เก็็บทศนิิยม 5 ตำำ�แหน่่ง) กัับการคำำ�นวณดอกเบี้้�ยให้้
กัับลููกค้้า (เก็็บทศนิิยม 2 ตำำ�แหน่่ง) อาจก่่อให้เ้ กิิดทุุจริติ ได้้

การคิิดอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ไม่่ตรงตาม
ข้้อกำำ�หนดของสถาบัันการเงิิน

ใช้้การวิิเคราะห์์ข้้อมููลการคำำ�นวณดอกเบี้้�ยสถาบัันการเงิินเพื่่�อหาแนวโน้้ม
ของการทุุจริติ เช่่น
• การค้้นหาว่่า อััตราดอกเบี้้�ยที่่�คำำ�นวณเป็็นไปตามประกาศของสถาบััน
การเงิินหรืือไม่่ หรืือตรงตามประเภทของการกู้้ยืื� มหรืือไม่่
• การคำำ�นวณความถููกต้้องของการคำำ�นวณดอกเบี้้�ย

การจััดชั้้�นหนี้้�ของลููกค้้า (Loan
Classification) ไม่่ถููกต้อ้ งจนทำำ�ให้้
ไม่่สามารถรู้้ส� ถานะที่่�แท้้จริิงของสถาบััน
การเงิิน

ใช้้การวิิเคราะห์์ข้้อมููลการจััดชั้้�นลููกหนี้้�ของสถาบัันการเงิินเพื่่�อหาแนวโน้้ม
ของการทุุจริติ

การทำำ�ธุุรกรรมโดยบุุคคลอื่่�น ที่่�ไม่่ใช่่
เจ้้าของบััญชีี (Unauthorized
Transaction) อาจเกิิดจาก
การ Phishing, Trojan เป็็นต้้น

ใช้้การวิิเคราะห์์ข้้อมููลรายการการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิิน (ถอน / โอน และ
ชำำ�ระค่่าสิินค้้า) เพื่่�อหาแนวโน้้มของการทุุจริติ เช่่น
• มีีรายการโอนเงิินที่่เ� กิิดขึ้้น� จากหลายแหล่่งหรืือไม่่ เพราะโดยปกติิธุรุ กรรม
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์จะต้้องมีีการเก็็บประวััติิการใช้้งาน (Transaction Log)
ซึ่่�งควรประกอบด้้วยหมายเลข IP Address หากทำำ�การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
แล้้วพบว่่า หนึ่่�งบััญชีีมีีการทำำ�รายการจากหลาย IP Address แล้้วนำำ�มา
วิิเคราะห์์ต่อ่ อาจพบว่่ามาจากหลาย ๆ ประเทศ ก็็ควรสงสััยได้้ว่่าบััญชีีนั้้น�
อาจมีีอะไรแปลก ๆ เกิิดขึ้้�น

ATM
- การ Skimming
- การถููกขโมยบััตร ATM

ใช้้การวิิเคราะห์์ข้้อมููลรายการการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิิน (ถอน / โอน และ
ชำำ�ระค่่าสิินค้้า) เพื่่�อหาแนวโน้้มของการทุุจริติ เช่่น
• มีีรายการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิิน (ถอน / โอน และชำำ�ระค่่าสินิ ค้้า) ที่่เ� กิิดขึ้้น�
จากหลาย ๆ ประเทศ ก็็ควรสงสััยได้้ว่่าบััญชีีนั้้น� อาจมีีอะไรแปลก ๆ เกิิดขึ้้น�
• มีีจำำ�นวนการถอนเกิิดขึ้้�นหลาย ๆ ครั้้�งในเวลาติิด ๆ กััน
• มีีการถอนเงิินด้้วยจำำ�นวน Maximum (ยอดเงิินสููงสุุดต่่อวััน) เกิิดขึ้้�น
ติิดต่่อกััน

Credit Card
- การถููกขโมยบััตร หรืือหมายเลขบััตร,
วัันหมดอายุุ และ CVV/CVC2
(หมายเลข 3 ตััวท้้ายที่่�อยู่่�ด้้านหลััง
บััตร Visa และ Master ตามลำำ�ดัับ)
- การ Chargeback (การปฏิิเสธ
การชำำ�ระเงิินค่่าสิินค้้า)

ใช้้ ก ารวิิ เ คราะห์์ ข้้ อมููลรายการการซื้้� อ สิิ น ค้้าโดยใช้้บััตรเครดิิ ต เพื่่� อ
หาแนวโน้้มของการทุุจริิต เช่่น
• มีีรายการซื้้อ� สิินค้้าที่่เ� กิิดขึ้้น� จากหลาย ๆ ประเทศ ก็็ควรสงสััยได้้ว่่าบััญชีีนั้้น�
อาจมีีอะไรแปลก ๆ เกิิดขึ้้�น
• มีีการปฏิิเสธการชำำ�ระเงิินค่่าสิินค้้าติิดต่่อกัันหลาย ๆ ครั้้�ง

บััตรอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(Cards)

อย่่างไรก็็ตามผู้้�เขีียนคิิดว่่า Big Data นอกจากจะมีีประโยชน์์แล้้ว
ในการที่่�จะนำำ� Big Data มาใช้้กัับองค์์กรควรมีีหลัักหรืือปััจจััยที่่�สำำ�คััญ
เพื่่�อในการใช้้พิิจารณาโดยผู้้�เขียี นขอสรุุปตามแนวคิิดของผู้้�เขียี นไว้้ดัังนี้้�

การกำำ�หนดกลยุุทธ์์และการทำำ�ความเข้้าใจ (Strategy and
Understanding)

ความมั่่�นคงปลอดภััย (Cyber Security)
กล่่าวถึึง Big Data ก็็คงหนีีไม่่พ้้นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับข้้อมููล ดัังนั้้�น
เมื่่� อ มีีการนำำ� ข้้อมููลไปใช้้ประโยชน์์ อ งค์์ ก รก็็ ค วรให้้ความสำำ� คััญเรื่่� อ ง
Information Security หรืือ Cyber Security องค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญ
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�คืือ
- Privacy: ความเป็็นส่่วนตััว
- Confidential: ความลัับของข้้อมููล
- Integrity: ความครบถ้้วนถููกต้้องของข้้อมููล
- Availability: ความพร้้อมใช้้งานของข้้อมููล

การจะเลืือกใช้้ Big Data ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดขององค์์กรต้้อง
มีีความเข้้าใจตรงกัันโดยต้้องมีีการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ขององค์์กรซึ่่�งแปลว่่า
ผู้้�บริิหารขององค์์กรต้้องเข้้าใจและเห็็นด้้วยที่่�จะนำำ� Big Data เข้้ามาใช้้
ในองค์์กร นอกจากนี้้�ต้้องมีีการกำำ�หนดหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบที่่ชัั� ดเจน เช่่น
ผู้้ที่� ใ่� ห้้ข้้อมููล (Data Producer) มีีหน้้าที่่ส่� ง่ ถ่่ายข้้อมููลที่่ถูู� กต้้องครบถ้้วนทัันเวลา
กฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ตามที่่�ได้้ตกลงกัันไว้้ให้้กัับผู้้�ที่่�นำำ�ข้้อมููลไปใช้้ (Data Consumer) เป็็นต้้น
(Laws and Regulations)
	ที่่� สำำ� คััญต้้ อ งมีีการเปลี่่� ย นแปลงเกิิ ด ขึ้้� น กัับองค์์ ก รแน่่ น อน
องค์์กรควรพิิจารณาเรื่่�องกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น
แล้้วองค์์ ก รของท่่ า นพร้้อมต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงหรืือไม่่ สำำ� หรัับ องค์์กรของท่่านอยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลจากหน่่วยงานใดหรืือไม่่ ในกรณีี
การเปลี่่�ยนแปลงที่่จ� ะเกิิดขึ้้�น ได้้แก่่
ที่่�มีีหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล มีีข้้อบัังคัับอะไรเกี่่�ยวกัับเรื่่�องการใช้้ Big Data
หรืือไม่่ เป็็นต้้น
• People: คนจะต้อ้ งเข้้าใจว่่าองค์์กรกำำ�ลัังจะทำำ�อะไร บางทีีผู้้เ� ขีียน
ผู้้�ให้้บริิการ (Supplier หรืือ Vendor)
พบว่่าพอผู้้�บริิหารต้้องการจะนำำ�โปรแกรมหรืือเครื่่�องมืือมาช่่วย
ในการทำำ� งานให้้มีีประสิิ ท ธิิ ผ ลสููงขึ้้� น พนัักงานจะเกิิ ด
การนำำ� Big Data เข้้ามาใช้ใ้ นองค์์กรอาจจำำ�เป็็นต้อ้ งว่่าจ้้างที่่ปรึึ
� กษา
การตื่่�นตระหนกกลััวจะถููกให้้ออกจากงาน กลััวการเปลี่่�ยนแปลง
หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญมาช่่วยดำำ�เนิินการให้้ องค์์กรควรพิิจารณาถึึงคุุณสมบััติิและ
(Change) และในที่่� สุุ ด เกิิ ด การต่่ อ ต้้านจนทำำ� ให้้ โ ครงการ
ความสามารถของผู้้ใ� ห้บ้ ริิการว่่าสามารถช่่วยท่่านได้้ดีีจริิงหรืือไม่่ โดยอาจจะ
ไม่่ประสบความสำำ�เร็็จ
พิิจารณาเรื่่�องดัังนี้้�
• Process: องค์์ ก รจะต้้ อ งมีีการปรัับปรุุ ง และเปลี่่� ย นแปลง
-	ประสบการณ์์/คุุณวุุฒิิ และคุุณสมบััติิของทีีมที่่ปรึึ
� กษา
กระบวนการทำำ�งานเพื่่�อให้้สอดรัับกัับการนำำ� Big Data มาใช้้ เช่่น
-	อ้้างอิิงถึึงลููกค้้าหรืือผลงานที่่ผ่� ่านมา
เมื่่�อนำำ� Big Data มาวิิเคราะห์์ข้้อมููลแล้้วอาจค้้นพบว่่าขั้้�นตอน
-	สถานะทางการเงิินของบริิษััท (เพื่่�อจะได้้มั่่�นใจว่่าจะสามารถอยู่่�
การทำำ� งานบางอย่่ า งเป็็ น คอขวด (ทุุ ก อย่่ า งทำำ� มาดีีแต่่ ม าช้้า
		ช่่วยเราได้้ตลอดรอดฝั่่ง� จนโครงการสำำ�เร็็จ ไม่่ใช่่ปิดิ กิิจการหนีีไปก่่อน)
	ที่่ต� รงนี้้�) องค์์กรท่่านก็็ต้้องมีีการปรัับปรุุงกระบวนการนั้้�น เป็็นต้น้
- ราคา เป็็นต้น้
• Technology: องค์์กรจะต้้องมีีโปรแกรมหรืือระบบสารสนเทศ
มาช่่วยดำำ�เนิินการเรื่่อ� งนี้้�แน่่นอนดัังนั้้น� ความเข้้ากัันได้้กัับระบบเดิิม
ลููกค้้าหรืือคู่่�ค้้า (Customer)
	ที่่� มีี อยู่่� (Compatibilities) และความสามารถในการใช้้ ง าน
	หากองค์์ ก รจำำ� เป็็ น ต้้ อ งเชื่่� อ มต่่ อ กัับระบบของลููกค้้าหรืือคู่่�ค้้า
	ก็็เป็็นอีีกปััจจััยที่่�ควรพิิจารณา
ก็็ควรพิิจารณาด้้วยว่่าความเข้้ากัันได้้ของระบบของเรากัับของลููกค้้าหรืือ
คู่่�ค้้า สามารถทำำ�งานร่่วมกัันได้้หรืือไม่่
การวิิเคราะห์์ความคุ้้�มค่่า / คุ้้�มทุุน (ROI-Return on
ผู้้� เขีี ย นหวัังเป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง ว่่ าท่่ า นคงได้้แนวคิิ ด หรืือประโยชน์์
Investment)
จากบทความนี้้�ในการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้เกี่่�ยวกัับการใช้้งาน Big Data และ
การจะเลืือกใช้้ Big Data อาจต้้องมีีการลงทุุนที่่ค่� อ่ นข้้างสููง ดัังนั้้น� ขอให้อ้ งค์์กรของท่่านเจริิญรุ่่�งเรืืองอย่่างยั่่�งยืืน
องค์์กรต้้องคิิดถึึงความคุ้้�มค่่าหรืือประโยชน์์ที่่�จะได้้รัับ ถ้้าหากทำำ�ไปแล้้ว
ผลที่่�ได้้มาไม่่คุ้้�มกัับสิ่่�งที่่�องค์์กรลงทุุนไปก็็อย่่าไปลงทุุนเรื่่�องนี้้�เลยไปทำำ�
ที่่ม� า : Data Governance Framework จััดทำำ�ขึ้้น� วัันที่่� 15 มิิถุนุ ายน 2561
อย่่างอื่่�นที่่�คุ้้�มค่่ามากกว่่านี้้�ดีีกว่่า
https://bit.ly/3zoi0t9

