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การสื่อสารทางธุรกิจและการจัดทํารายงานทางการเงินโดยใชเครื่องมือและรูปแบบในการนําเสนอรายงานที่

เหมาะสมจะชวยพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสารขอมูลสารสนเทศใหกับผู บริหารและผูรับสารได

การใชมาตรฐานการส่ือสารทางธุรกิจระหวางประเทศ (International Business Communication Standards: IBCS) 

เพื่อการออกแบบการส่ือสารทางธุรกิจที่เปนมาตรฐานตอสาธารณะ ซึ่งใหคําแนะนําในการจัดระเบียบและโครงสราง

เนื้อหาโดยการนําเสนอเร่ืองราวที่เหมาะสม การนําเสนอเนื้อหาโดยใชการออกแบบใหเห็นภาพท่ีเหมาะสม และการทําให

เนื้อหาเปนมาตรฐานดวยเครื่องหมายที่สอดคลองกันจะชวยใหการสื่อสารขอมูลทางการบัญชีทั้งภายในและภายนอกองคกร

เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น

คําสําคัญ: มาตรฐานการส่ือสารทางธุรกิจระหวางประเทศ การแสดงภาพขอมูล
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An appropriate format of business communication and financial reporting definitely enhances the quality 

and effectiveness in conveying information to management and audience. The International Business 

Communication Standards (IBCS) is recommended as standards for data visual design for public. IBCS 

provides standard notations for organizing and structuring content in proper storyline. Presenting data using 

data visual design and standard notation can convey the content of accounting information within and to 

outside an organization more effectively and efficiently.

Keywords: International Business Communication Standards, Data Visualization
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การส่ือสารทางธุรกิจ และมาตรฐานการส่ือสารข�อมูลธุรกิจสากล

บทนํา
หนาที่ที่สําคัญประการหน่ึงของนักวิชาชีพบัญชี คือ 

การจัดทํารายงานทางการเงินอันสะทอนสถานะทางการเงิน
และผลการประกอบธรุกจิอยางถกูตองตามควร ประกอบดวย
การแสดงตัวเลขท่ีเปนตัวเงินดังแสดงในงบการเงิน และ
สารสนเทศที่ไมเปนตัวเงิน ดังแสดงในรายงานประจําป
และรายงานเพ่ือความย่ังยืน ซึ่งจัดทําขึ้นอยางสอดคลอง
กับมาตรฐานรายงานทางการเงิน (IFRS) และ Global 
Reporting Initiative (GRI) นวัตกรรมดานการรายงาน
ทางธุรกิจไดกาวหนาเพ่ือความโปรงใส และรักษาสิทธิของ
ผู ที่มีสวนไดเสีย นอกจากการรายงานเพื่อผู ใชภายนอก
การรายงานภายในธุรกิจมีมิติที่สําคัญไมยิ่งหยอนกวากัน
คือ การสื่อสารทางธุรกิจที่สรางผลอันทรงพลังและผลักดัน
การปฏิบัติการรวมถึงสงผลตอการตัดสินใจในธุรกิจ

ในทางปฏิบัติการจัดทํารายงานภายในองคกร มักใช
เครื่องมือตางๆ เชน กระดาษทําการ (Spreadsheet) ตาราง 
อัตราสวน แผนภาพ กราฟ เทคนิคสามมิติ มาตรวัด
ความเร็ว (Speedometer) แผงแสดงตัวช้ีวดั (Dashboards) 
รายงานและการนําเสนอในรูปแบบตางๆ ถูกผลิตข้ึนมา
ทุกวัน โดยมีความหลากหลายทั้งในดานรูปแบบ สีสัน
ขนาด ความยาวตามความพึงพอใจของผูจัดเตรียม ความ
หลากหลายเพ่ิมมากย่ิงขึ้นดวยคุณสมบัติของซอฟตแวร
ประยุกตและกระดาษทําการที่ทรงพลังอํานวยความสะดวก
ในการวิเคราะห จัดรูปแบบ และสรางแผนภูมิ ถึงแมวา
การแสดงภาพขอมูล (Data Visualization) มีแนวโนม
ที่ช วยลดปญหาการสื่อสาร แตการสื่อสารดวยรายงาน
ทางธุรกิจในองคกรกลับไมไดทําใหทุกคนเขาถึงและเขาใจได 
ผลทายสุดคือ ผูบริหารมักไมสามารถทํางานกับรายละเอียด
ขอมูลที่นําเสนอ ซ่ึงเปนการเสียเวลาโดยเปลาประโยชน
และพลาดการตัดสินใจที่สําคัญ

ความทาทายในการรายงานทางธุรกิจยอมนําไปสู 
ช องวางและโอกาสที่ผู ประกอบวิชาชีพทางการบัญชีจะ
ประยุกตหลักการและนวัตกรรมทางการรายงานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพในการสื่อสารนําเสนอสารสนเทศ

ใหกับผู บริหารและผู รับสารไดตรงตามความตั้งใจที่จะ
ถายทอดไดอยางเหมาะสม บทความนี้อภิปรายและแนะ
แนวทางในการส่ือสารทางธุรกิจท่ีควรนํามาประยุกตใน
องคกร โดยแบงเปนสองหัวขอ ไดแก หลักการสื่อสาร
เปนลายลักษณอักษรที่ทรงพลัง และมาตรฐานการสื่อสาร
ทางธรุกจิสากล (International Business Communication 
Standards: IBCS) พรอมยกตัวอยางรายงานตาม IBCS 
ทรัพยากรที่สามารถนํามาใชและความทาทายในการนํา 
IBCS มาใชในองคกร

หลักการสื่อสารเป�นลายลักษณ�อักษร
ชองวางดานทักษะในการส่ือสารระหวางบุคลากร

ภายในกจิการนบัเปนความทาทายในการพฒันาประสทิธภิาพ
การรายงานขอมูลทางการบัญชีสําหรับบุคลากรดานการ
บัญชีและการเงิน (Somchai Supphatada, 2017) 
สารสนเทศจะทรงคุณคาเมื่อมีการสื่อสารขอมูลที่ผานการ
วิเคราะหอยางเหมาะสมรวมถึงขอเสนอแนะ และคําแนะนํา
ที่ผลักดันใหเกิดการปฏิบัติใหดีขึ้น การส่ือสารท่ีดอยคุณภาพ
เปนอุปสรรคใหที่ทําใหไมสามารถใชสารสนเทศเพื่อขับดัน
ใหกลายเปนการปฏิบัติงานจริงเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับองคกร 
เนื่องจากบุคลากรในองคกรไมปฏิบัติตามคําเสนอแนะ 
ละเลยการวิเคราะห และกิจการดําเนินการไดไมดีตามท่ี
ควรจะเปน Donovan (2016) กลาวถึงหลักการส่ีขอ
เพื่อการสื่อสารดวยการเขียนท่ีดี ไดแก พีระมิดคว่ํา เขียน
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติ รูจักผูรับสาร และการฝกหัดสราง
ความดีพรอม ดังนี้

พีระมิดคว่ํา (the inverted pyramid)
ในทกุวชิาชีพ ยิง่ตาํแหนงผูนาํระดบัสงูยิง่มเีวลานอยมาก 

จึงควรเขียนขอเท็จจริงที่สําคัญที่สุดและไวตั้งแตตอนตน 
หรือบทนําของรายงานตางๆ หลักการพีระมิดควํ่า หรือ 
กรวยควํ่า คือ การลําดับความสําคัญของการสงขาวสาร
จัดลําดับใหความสําคัญกับขอความหลักๆ ไวอยูอันดับตนๆ 
เพื่อแสดงใหผู บริหารทราบวา ผู นําเสนอขอมูลตระหนักDo
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บทความวิชาการ

และเคารพในเวลาอันมีคาของผูบริหาร จึงตองเขียนรายงาน
ใหมีความแจมชัด (Clarity) และความกะทัดรัด (Brevity) 
โดยใชหลักในการดําเนินการและตัดสินใจอยางวองไว ดังนั้น 
ควรถายทอดสารสนเทศที่มีความสําคัญกับผูรับสาร ในการ
สื่อสารทุกประเภท ใหนําเสนอสารสนเทศท่ีมีความสําคัญ
ตอผูรับสารและขอเสนอแนะต้ังแตเริ่มแรก เพื่อใหผูรับสาร
ที่มีเวลาจํากัดสามารถเขาใจขอความท่ีตองการถายทอด
และใหทางเลือกแกผู รับสารที่จะอานตอไปหรือหยุดหาก
เนื้อความไมเกี่ยวของกับงานการตัดสินใจของผูอาน

เขียนเพื่อขับเคล่ือนการปฏิบัติ (write to drive action)
การเขียนท่ีเขมแข็งแสดงถึงเจตนาท่ีชัดเจนส่ือสาร

ใหกับผูอานไดเขาถึงเร็วที่สุด ไมวาเปาหมายในการส่ือสาร
คืออะไร โดยใชถอยคําถายทอดผลลัพธตามที่ตั้งใจ การเขียน
ที่แสดงถึงการใหเหตุผลที่ขัดแยงกัน หรือ ปราศจากทิศทาง
ผลสรุปที่ชัดเจน เปนสิ่งที่ยอมรับไมไดในทางธุรกิจ หลักการ
ทั่วไป ของการสื่อสารเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิบัตินั้น คือ 
ตองผานการทดสอบคําถาม “แลวไง (so what?)” เพื่อ
เพิ่มความชัดเจนในการตัดสินใจในการนําไปใชปฏิบัติตอไป 
นอกจากขอเท็จจริงหรือสารสนเทศที่สําคัญแลว เพิ่มการ
เสนอมุมมอง ผลกระทบจากการคาดการณ และเสริม
ดวยคําแนะนําในเวลาน้ันดวย แมนักวิเคราะหไมมั่นใจ
ในประสบการณหรือความชํานาญ แตคนในองคกรยอม
อยากรูวา มีมุมมองท่ีตางเพื่อนําเสนอใหกับผูบริหาร และ
อยากจะรู วา นักวิเคราะหจะดําเนินการอะไรหากทํางาน
ในตําแหนงนั้นๆ

รู�จักผู�รับสาร (know your audience)
ในการเขียนคําแนะนําในการปฏิบัติหรือการอธิบาย

รายการบันทึกบัญชีที่ซับซ อน ตองใช วิธีการอธิบายท่ี
แตกตางกัน ขึน้อยูกบัผูรบัสาร หากผูรบัสารมคีวามเชีย่วชาญ
ดานบัญชี ยอมตองอธิบายรายละเอียด มาตรฐานการ
บัญชีที่เกี่ยวของ การแสดงเหตุผลอันสมควรตอรายการท่ี
ซับซอนน้ัน และบัญชีที่ตองบันทึกรายการ ในทางกลับกัน

หากผูบรหิารทีไ่มใชนกับญัชี เชน ประธานภมูภิาค (Regional 
President) เปนผู รับสาร ผูรายงานยอมตองใชการสรุป
อยางยอ เพื่อแสดงถึงผลกระทบตอเปาหมายและมีการ
ยืนยันวาไดรับความเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวของแลว 
การแบงแยกการรายงานตามผูรับสารมีความสําคัญอยางยิ่ง
ในการสื่อสารขามสายงาน ฝายการตลาดและขายมัก
ใชภาษาและคําศัพทตางจากภาษาท่ีฝายการเงินและการ
บัญชีใช ดังนั้น หากตองการโนมนาวคนท่ีอยูตางสายงานกัน 
ยอมตองใชการสื่อสารดวยถอยคําท่ีผูรับสารเขาถึงได

การฝ�กฝนสร�างความพร�อม (practice makes perfect)
การเขียนท่ีดีไมใชเรื่องงาย หากแตเปนผลจากความ

พยายาม และการจัดระเบียบความคิดท่ีแจมชัด การฝกฝน
ชวยพัฒนาการเขียนใหดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้น 
จงหาโอกาสเพื่อเขียนและรับฟ งความเห็นสะท อนผล
การเขียนจากเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา โดยเร่ิมตน
ตั้งแตวันนี้และฝกฝน เพื่อปรับปรุงความชัดเจนในการ
สื่อสาร กลยุทธหนึ่งท่ีชวยไดอีกอยาง คือ วิเคราะหงานเขียน
ของบุคคลอื่นเพื่อระบุจุดแข็งและจุดออนในการสื่อสารจาก
หลากหลายชองทาง ไมวาจะเปนอีเมล บันทึกขอความ 
จดหมาย หรือรายงานการวิเคราะห การอานวิเคราะห
ถอยความการส่ือสารของบุคคลตางๆ ชวยพัฒนารูปแบบ
การเขียนของตน การเขียนอยางแจมชัดก็จะดําเนินอยาง
เปนธรรมชาติ ทายท่ีสุดก็เปนความเคยชินในความประณีต
ในการเขียน การเขียนที่ดีจะเพิ่มผลอันทรงคุณคาในการ
วิเคราะหและการเสนอแนะและสงผลเชิงบวกตอธุรกิจ

นอกจากหลักการสื่อสารดวยลายลักษณอักษรที่ดีมี
ประสิทธิภาพในการถายทอดสารสนเทศแลว การรายงาน
ตัวเลขท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน ซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของถูกนําเสนอในรูปแบบและสีสัน
ตามความพึงพอใจของผู จัดเตรียม แตอาจจะมิไดนําไปสู 
การถายทอดสารที่ครบถวนและทําใหมองเห็นภาพพจนของ
ขอมูลท่ีตองการนําเสนอได อุปสรรคในการส่ือสารรายงาน
ทางธุรกิจอีกประการ คือ รายงานทางธุรกิจท่ีใชกันท่ัวไปDo
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ขาดความสอดคลองและความสามารถในการเปรียบเทียบ
กันได

มาตรฐานการสื่อสารข�อมูลธุรกิจสากล (IBCS)
หากลองสุ มเลือกรายงานสักสิบอยางจากในบริษัท

ทานอาจจะพบวิธีการนําเสนอสิบอยาง รายงานบางฉบับ
เสนอขอความถอยคําในตอนตน บางฉบับไมมีคําพูดใดๆ 
รายงานสวนใหญไมบอกถึงคํานิยาม หรือ ไมอธิบายถึง
ตัวยอของตัวชี้วัดสมรรถนะที่แสดงในแผนภาพ การแสดง
สารสนเทศตางๆ ขาดความคงเสนคงวาในรูปแบบการ
นําเสนอ (Faisst & Michels-Kim 2016) เชน การแสดง
หนวยเงินในงบการเงิน อาทิเชน (หนวย: บาท) (พันบาท) 
หรือ พันบาท กระท่ังการเลือกนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิกง 
(Pie Chart) แผนภูมิแทง (Bar Chart) หรือ แผนภูมิเสน 
(Lines) แมเปนการจัดทํารายงานในบริษัทเดียวกันก็ไมมี
มาตรฐานหรือความสมํ่าเสมอในการออกแบบและเขาใจ
รายงานได (Visual Design of Report) ทางแกปญหาที่
นาสนใจทางหน่ึง คือ การใชมาตรฐานการส่ือสารทางธุรกิจ
ระหวางประเทศ (International Business Communication 
Standards: IBCS) ซึ่งคิดคนและพัฒนาโดย Rolf Hichert 
เริ่มในป พ.ศ. 2547 และบรรลุเปนขอสรุปในป พ.ศ. 2556 
โดยเผยแผขอเสนอเพื่อการออกแบบการสื่อสารทางธุรกิจ
ที่เปนมาตรฐานตอสาธารณะ (Lapajne 2015) IBCS
เสนอหลักการและขอแนะนําเพื่อการออกแบบซึ่งช วย
(1) จัดระเบียบและโครงสรางเน้ือหาโดยเร่ืองราวท่ีเหมาะสม 
(2) นาํเสนอเน้ือหาโดยใชการออกแบบใหเห็นภาพท่ีเหมาะสม 
(Visual Design) และ (3) ทําใหเนื้อหาเปนมาตรฐานดวย
เครื่องหมาย (Notation) ที่เปนอยางเดียวและสอดคลองกัน

องคกรที่ได รับและประยุกตใชหลักการของ IBCS
และประสบความสําเร็จในการปฏิวัติการรายงานทางการเงิน 
เชน กลุม Credit Suisse ผูประกอบธุรกิจการธนาคาร
ดาน Private Banking และการจัดการความม่ังคั่ง (Wealth 
Management) Swiss Post ธุรกิจใหบริการดานการสื่อสาร 
การขนสงผูโดยสาร และบริการการเงิน Philips กลุมธุรกิจ

ระดับโลกดานเทคโนโลยีสุขภาพ วิถีชีวิตผู บริโภค และ
การใหแสงสวาง ซึ่งมีบริษัทแมอยูที่ประเทศเนเธอรแลนด 
กลุมธุรกิจเหลานี้ไดใช IBCS ในการสื่อสารและขับเคลื่อน
การสรางมูลคาและเรงการเจริญเติบโต

สูตรสําเร็จของ IBCS
ในเบ้ืองตนสูตรสําเร็จของ IBCS (SUCCESS formula 

of IBCS) ที่ Hichert เสนอประกอบดวยกฎเกณฑและ
คําจํากัดความเพ่ือพัฒนาการส่ือสารทางธุรกิจดังแสดงภาพ
ที่ 1 ตอมาจึงไดพัฒนาเปน IBCS Association ซึ่งเปน
องคกรไมแสวงหากําไรท่ีพัฒนาและเผยแพรหลักการสําคัญ 
10 ขอของ IBCS และมาตรฐานในการส่ือสารทางธุรกิจ 
(ดาวนโหลดไดจาก www.ibcs-a.org)

นอกจากน้ี IBCS เวอรชั่น 1 ขยายความไดวาการ
สื่อสารทางธุรกิจเปนไปตาม IBCS เมื่อเปนไปตามกฎ ดังนี้ 
(1) Conceptual Rules เพื่อถายทอดเนื้อหาสาระดวย
เนื้อเรื่องที่เหมาะสม ประกอบดวย Say และ Structure 
(2) Perceptual Rules เพื่อถายทอดสาระโดยใชการ
ออกแบบใหเห็นภาพอยางเหมาะสม ประกอบดวย Express 
Simplify Condense และ Check และ (3) Semantic 
Rules เพื่อถายทอดเนื้อหาดวยเครื่องหมายสัญลักษณที่
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันตามหลัก Unify ในป พ.ศ. 2557 
Hichert โอนมอบสูตร SUCCESS ใหกับ IBCS Association 
เพื่อประกาศใชและพัฒนาตอยอด

IBCS กลาวถึงรายละเอียดของมาตรฐานหลัก 10 ขอ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจดังแสดงในภาพที่ 2 (www.ibcs-a.
org) ในรูปแบบโปสเตอร โดยมีเนื้อความอยางยอดังนี้

 1. Messages แสดงขอความท่ีสําคัญตั้งแตเริ่มตน
บนสุดของหนารายงาน

 2. Titles ใหหัวเรื่อง หัวขอ ระบุหนา ใหชื่อหนวย
ธุรกิจ ตัวช้ีวัด ชวงเวลา

 3. Time and Structure เวลาและโครงสรางสําคัญ
ที่สุดในการวิเคราะห จัดลําดับเวลาแนวขวาและ
เปรียบเทียบเชิงโครงสรางแนวตั้งDo
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 4. Time Periods ระบุชวงเวลา เชน ป เดือน โดย
ใชความกวางท่ีกําหนดสอดคลองกับความกวาง
ของชวงเวลา

 5. Charts แผนภาพสําคัญในการรับรู ควรใชแผนภูมิ
แทง และเสนมากกวาใชแผนภูมิกง (Pies) หรือ
เข็มชี้ (Gauge)

 6. Labels ใหชื่อกับขอมูล ผนวกนิยามกับชุดขอมูล
และคาในแผนภาพ หลีกเล่ียงการติดคาไวที่แกน
และเสนประ

 7. Scenarios ประเภทของสถานการณที่บงบอก
ประเภทขอมูลเพือ่การเปรยีบเทยีบ ใชเครือ่งหมาย
ที่เปนมาตรฐานสําหรับคาจริง คาที่วางแผนและ
คาพยากรณ

 8. Variances ผลตางคือคาตางระหวางสถานการณ 
ใชสีสําหรับผลตางดีและไมดีอยางเปนอันหน่ึง
อันเดียวกัน ใช  Pins แสดงผลตางสัมพันธ  
(Relative Variances)

 9. Scaling การเปรียบเทียบตองการมาตรสวนท่ี
สมํ่าเสมอ หามตัดแกนตั้ง ใชมาตรวัดเปนหนวย
เดียวกัน เพิ่มตัวบงชี้มาตราสวนเม่ือจําเปน

 10. Highlighting การเนนชวยเพิ่มความเขาใจ ใช
ตัวชี้ที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เชน วงกลมทับ
ลูกศรช้ีทิศทาง และ เครื่องชี้ผลตาง

Say พูด ถายทอดถอยคํา พูดสิ่งที่ตองการพูด รายงานและการนําเสนอทุกอยางถายทอดถอยความ

Unify เป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประยุกตใชเครื่องหมายสัญลักษณที่มีความหมาย สิ่งตางๆ มีความหมายเหมือนกัน
ยอมดูเหมือนกัน กฎนี้ใชกับเนื้อหาทุกอยาง

Condense เข�มข�น เพิ่มความเขมขนของสารสนเทศ สารสนเทศทุกอยางที่จําเปนเพ่ือใหเขาใจเนื้อความ
ควรแสดงในหน่ึงหนา

Check ตรวจค�น ทําใหมั่นใจในความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันที่มองเห็นได (Visual Integrity) สารสนเทศ
ควรนําเสนอดวยวิธีที่เขาใจไดงายและตามความจริงที่สุดเทาที่เปนไปได

Express แสดงออก เลือกการนําเสนอใหเห็นภาพที่เหมาะสม แผนภาพและตารางท่ีถายทอดถอยความ
ตามตองการใหใชงานงายที่สุด

Simplify ทําให�ชัดเจน หลีกเลี่ยงความรกรุงรัง ละเวนสวนประกอบท่ีซับซอน ซํ้าซาก ไขวเขว หรือเพื่อประดับ
ตกแตง

Structure จัดโครงสร�าง จัดระเบียบเนื้อหาสาระ เปนไปตามโครงสรางที่สมเหตุผล องคประกอบท่ีเกี่ยวเนื่องแสดง
ละเอียดถวนถี่

ภาพท่ี 1: สูตรสําเร็จของ IBCS (SUCCESS Formula of IBCS)
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ภาพที่ 2: โปสเตอร IBCSDo
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ตัวอย�างการสื่อสารด�วย IBCS
ตัวอยางการรายงานทางการเงินของบริษัท SAP ซึ่ง

นําเสนองบกําไรขาดทุนรวม ดังในภาพท่ี 3 แสดงรูปแบบ
ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 2 ป ซึ่งเปนรูปแบบ
ที่คุ นเคยทั้งเสนอผูใชภายนอกและภายใน สวนภาพที่ 4 
แสดงงบกําไรขาดทุนรวมตามหลักการ IBCS เพิ่มความ
สามารถในการมองเห็นขอมูล ความเขาใจ และเปรียบเทียบ

โดยใชรูปแบบ Vertical Waterfall ดานซายมือแสดง
งบกําไรขาดทุนป ค.ศ. 2009 และ 2010 ดวยมาตราสวน
ตาม IBCS สวนดานขวาแสดงผลตางเทียบระหวางปดวย
แทง และแสดงผลตางสัมพัทธ (รอยละ) ดวยหมุด (Pins) 
ใชสีแดงแสดงผลตางที่เปนลบ และสีเขียวแสดงผลตางที่
เปนบวก โดยมีจํานวนแทงสามารถนําเสนอไดสูงสุด 20 ถึง 
25 แทง

ภาพท่ี 3: งบกําไรขาดทุนรวมของกลุม SAP แสดงในรายงานประจําป
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ทรัพยากรในการนํา IBCS มาใช�ในองค�กร
และกรณีศึกษา

ผูกอตั้ง IBCS Association ไดสรางเว็บไซต https://
www.hichert.com และ http://www.ibcs-a.org/
ซึ่งรวบรวมเผยแพรแหลงความรูและทรัพยากรท่ีสามารถ
นําไปประยุกตใชในองคกรได ทั้งสําหรับที่ปรึกษา องคกร
ผูจัดทําซอฟตแวร การนําไปใชในการประชุม สัมมนา

การออกแบบและสรางรายงานทางธุรกิจตาม IBCS 
ตองอาศัยชุดซอฟตแวรที่สอดคลองและไดการรับรองจาก 
IBCS ทั้งนี้ IBCS รวมมือกับ Business Application 
Research Center (BARC) กําหนดเง่ือนไขการประเมิน

และกระบวนการใบรับรองชุดซอฟตแวรวิเคราะหที่สนับสนุน
เครื่องหมายมาตรฐาน IBCS โดยประเมินความสอดคลอง
กับมาตรฐาน (Compliance with HICHERT®IBCS)
ผูผลิตซอฟตแวรสรางแมแบบรายงานที่ตรงตามเงื่อนไขความ
โปรงใสดวยซอฟตแวรมาตรฐานที่ขอรับรอง และความงาย
ในการใชงาน (Ease of Use) พิจารณาความงายในการ
ใชงานแมแบบที่สรางข้ึนและการแกไขได เพื่อเปนตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของผูใช ซอฟตแวรที่สอดคลองกับ IBCS 
แบงไดเปนสองกลุม คือ กลุ มซอฟตแวรที่บูรณาการกับ
ชุดซอฟตแวรทางธุรกิจ ซอฟตแวรรายแรกท่ีไดรับรองจาก 
IBCS คือ SAP BusinessObject Design Studio 1.2 

ภาพท่ี 4: งบกําไรขาดทุนของกลุม SAP เพื่อการวิเคราะหตาม IBCS แสดงรูปแบบ Vertical Waterfall
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with Graphomate™ charts 2.1 โดยฝายการเงินของ 
SAP เองก็รับ IBCS มาใชสื่อสารภายในองคกรดวย (Hichert 
& Faisst, 2014) ซอฟตแวรสวนเพิ่มซึ่งบูรณาการกับ IBM 
Cognos ได คือ gIV™ for IBM Cognos กลุมที่สอง คือ 
เคร่ืองมือ Microsoft Excel® add-in ไดรับการพัฒนา
และรับรองคุณสมบัติแปลงขอมูลทางการเงินเปนรายงาน
ตาม IBCS ไดในเวลาสั้น ไดแก Chart-me, Zebra BI 
รายการซอฟตแวรและเคร่ืองมือที่ไดรับการรับรองลาสุด
แสดงบน www.hichert.com/software/ รวมทั้งมีวีดีทัศน
และคูมือในการใชงาน

Faisst และ Michels-Kim (2016) ไดสัมภาษณ 
Marice Verhagen หัวหนาฝายบริการรายงานขอมูล Head 
of Reporting Services ของบริษัท Philips ซึ่งถายทอด
ประสบการณการนํา IBCS มาประยุกตใชกับ Philips ซึ่ง
เป นองคกรระดับโลกขนาดใหญและจํานวนพนักงานท่ี
มากกวา 100,000 คน วา เร่ิมตนจากการบรรยายโดย 
Hichert แบบสบายๆ ปลุกใหบุคลากรกระตือรือรนที่จะนํา
หลักการ IBCS มาใช เผยแพรความรู โปสเตอร SUCCESS 
ในตัวอาคาร จัดการกับแรงเสียดทานภายในองคกรดวย
การสื่อสารสรางความตระหนักกับกลุมผู มีสวนไดเสียและ
ไดผลสะทอนกลับแงบวกในการสรางมาตรฐานการรายงาน 
Philips เริ่มจากการใช Microsoft Excel add-on และ
ขยับมาใช Graphomate บน SAP, TruChart บน 
Qlikview ในเวลาตอมา

Philips ใชรายงานรูปแบบ IBCS สวนใหญในงาน
ดานการเงิน และในสวนงานอ่ืนๆ เชน การตลาดดิจิตอล 
การบริหารหวงโซอุปทาน (supply chain management) 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ และยังสะทอนในรายงานทางการเงิน 
ประโยชนที่ไดจากการลงทุนใช IBCS ในการเรงเคร่ืองใหนํา
ขอมูลเชิงลึกใหเกิดประโยชน ลดระยะเวลาในการตัดสินใจ 
ผูใชงานรายงานเขาใจถึงแกนแทในรายงาน ผลิตภาพที่ไดรับ
ในการใช IBCS อยางชัดเจนคือ ลดเวลาในการจัดรูปแบบ
โครงสรางรายงาน เพราะตอนนี้ Philips มีรูปแบบที่ชัดเจน
วางไวอยู แลว ผูจัดทํารายงานสามารถใหความสําคัญกับ

เนื้อหาขอมูลเชิงลึกที่มีความหมาย และไมตองเสียเวลา
คิดวาจะใชการนําเสนอภาพอยางไร

คําแนะนําของ Verhagen คือ เริ่มใช IBCS กับ
หนวยงานหรือสวนงานเล็กๆ กอนเพื่อเขาใจ เรียนรู ทดลอง 
สรางประเด็นที่พิสูจนและทําไดในสภาพแวดลอมท่ีเปนอยู 
ขั้นตอนแรกสําคัญเพื่อเปดโอกาสใหเขาใจแรงฉุดที่เกิดขึ้นได
กับกลุมที่กระตืนรือรนในบริษัท จากนั้น คนกลุมนี้จะสราง
ความเคล่ือนไหวและส่ือสารผลลัพธที่ยังจับตองไมไดไปยัง
กลุ มชนเพื่อเพ่ิมแรงดึงจากกลุ มผู ใช และทายที่สุด การ
สนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงจะชวยใหถูกใชงานและติดไป
ในการทํางานท้ังองคกร

บทสรุปและอภิปราย
การสื่อสารทางธุรกิจ ไมวาภายในหรือกับภายนอก

องคกรมีความสําคัญอยางยิ่งในการถายทอดถอยคําเพื่อ
ความเขาใจและการขับเคล่ือนธุรกิจ รูปแบบการนําเสนอท่ี
เหมาะสมยอมเนนใหถอยคํามีความหมายและเขาใจไดงาย
สายงานวิชาชีพการบัญชเีปนจกัรกลท่ีสาํคญัยิง่ในกระบวนการ
พัฒนาการรายงานทางธุรกิจ บทความน้ีกลาวถึงคําแนะนํา
ของ Donovan (2016) ในการพัฒนาการสื่อสารดวย
ลายลักษณอักษร ไดแก พีระมิดคว่ํา การเขียนเพ่ือขับเคล่ือน
การปฏิบัติ การรู จักผู รับสาร และการฝกฝนสรางความ
ดพีรอม การส่ือสารทางธุรกิจยงัไดรบัการพัฒนาโดย Hichert 
จากสูตร SUCCESS และสราง IBCS Association ที่
ประกาศใชและพัฒนามาตรฐานการรายงานทางธุรกิจสิบขอ 
เผยแพรสนับสนุนการใชมาตรฐาน IBCS รวมท้ังการรับรอง
ซอฟตแวร ที่ปรึกษาดาน IBCS การนํา IBCS มาประยุกต
ใช มิใช เพียงการนําสูตรสําเร็จหรือใชซอฟตแวรที่ได รับ
การรับรองมาสรางรายงานในองคกร กรณีศกึษาของ Philips 
ที่ใช IBCS แสดงใหเห็นถึงการวางแผน การเตรียมการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงในองคกร การสื่อสารในทุกระดับ
ทั้งแนวนอนและแนวต้ัง ซึ่งตองสรางความตระหนักรู ถึง
ประโยชนที่ไดรับรวมกัน คุณคาที่มีรวมกัน เพื่อผลักดัน
นวัตกรรมขององคกรและสรางมูลคาใหกับผูมีสวนไดเสียDo
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